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วันอังค�ริท่� 26 เมษั�ยน 2565 เวลิ� 14.00 น.



ผู้้�ถืือห้�น/ผู้้�ริับมอบฉัันทะ ท่�ปริะสงค์จำะเข้��ริ่วมปริะช้ม E-AGM  

ขอให้้ท่านศึึกษาแล็ะปฏิิบััติิติาม 
“คำำาแนะนำา เร่�อง เอกสื่ารห้ลั็กฐานท่�จำำาเป็น เพื่่�อการล็งทะเบั่ยน การมอบัฉัันทะ การออกเส่ื่ยงล็งคำะแนน 
แล็ะการนับัคำะแนนเส่ื่ยง สื่ำาห้รับัการประชุุมผ้่้ถื่อหุ้้นผ่่านสื่่�ออิเล็็กทรอนิกสื่์ (E-AGM)” แล็ะ 
“วิิธิิปฏิิบััติิในการเข้าร่วิมประชุุมผ่่านสื่่�ออิเล็็กทรอนิกสื่์ Inventech Connect” (สื่ิ�งท่�สื่่งมาด้้วิย 5 แล็ะ 6) 

โปรด้ย่�นแบับัคำำาร้องผ่่าน E-Request ท่�  https://app.inventech.co.th/WHA121432R ห้ร่อสื่แกน QR Code

ผู้้�ถืือห้�นท่�ปริะสงค์จำะมอบฉัันทะให� “กัริริมกั�ริอิสริะ” ข้องบริิษััท 
โปรด้ใชุ้ห้นังส่ื่อมอบัฉัันทะแบับั ข. (สื่ิ�งท่�สื่่งมาด้้วิย 8) พื่ร้อมแนบัเอกสื่ารห้ล็ักฐานท่�จำำาเป็น (สื่ิ�งท่�สื่่งมาด้้วิย 5) 
แล็ะสื่่งเอกสื่ารมายังบัริษัทภายในวัินท่� 19 เมษายน 2565 (ไม่ติ้องย่�นแบับัคำำาร้องผ่่าน E-Request แติ่อย่างใด้)
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ที ่WHA 005/2565      

 วนัที ่25 มนีาคม 2565 

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในรปูแบบการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (“แบบ 56-1 One Report”) 
พร้อมงบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ในรูปแบบรหสัควิอาร์ 
(QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ใน “แบบแจ้งการประชุม” (ท่ีมี QR Code) – โปรดดู
เอกสารแนบซึง่สง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณีย ์(ส ำหรบัวำระที ่1, 2 และ 3) 

2. ขอ้มูลประวตัขิองบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ (ส ำหรบัวำระที ่4) 

3. นิยามกรรมการอสิระ (ส ำหรบัวำระที ่4) 

4. ขอ้มลูประวตัขิองผูส้อบบญัช ี(ส ำหรบัวำระที ่6) 

เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

5. ค าแนะน า เรื่อง เอกสารหลกัฐานทีจ่ าเป็น เพื่อการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ การ
ออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีง ส าหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

6. วธิปิฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect 

7. ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัก าหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  

8. หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  

9. ขอ้บงัคบับรษิทัสว่นทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ห่วงใยต่อสุขภาพอนามยัของผู้ถือหุ้นและผูม้ี
สว่นร่วมทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งจากสถานการณ์ของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีย่งัคงแพร่ระบาด
ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติให้จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง เพยีงรปูแบบเดยีวเท่านัน้ โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
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วาระท่ี 1 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย
จดัการ (MD&A) ประจ าปี 2564  

วตัถุประสงค์และเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั และค าอธบิายและการวเิคราะห์
ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปี 2564 ปรากฏใน แบบ 56-1 One Report ทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้
พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั และค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปี 2564 

การลงมต ิ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรบัทราบ จงึไม่มกีารลงมติ 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัท ส าหรบัปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตแล้ว 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัและบรษิทั
ย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้
ว่าถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รายละเอยีดปรากฏตาม 
แบบ 56-1 One Report ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมครัง้นี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิงบ
การเงนิของบริษัทและบรษิัทย่อย ส าหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และไดผ่้านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

รายการ งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 

สนิทรพัยร์วม 82,769 ลา้นบาท           46,300    ลา้นบาท 

หนี้สนิรวม 48,740 ลา้นบาท           25,005    ลา้นบาท 

สว่นของเจา้ของ 34,030 ลา้นบาท           21,296    ลา้นบาท 

รายไดร้วม 11,639 ลา้นบาท             4,413    ลา้นบาท 

ก าไรสุทธ*ิ 2,590 ลา้นบาท             2,232    ลา้นบาท 

ก าไรต่อหุน้ 0.1733 บาท/หุน้           0.1493    บาท/หุน้ 

หมำยเหตุ *ก ำไรสุทธ ิหมำยถงึ ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 

การลงมต ิ อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และการจดัสรร
ทุนส ารองตามกฎหมาย  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของ
ก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัหลงัหกัภาษีเงนิได้นิตบิุคคลและหลงัหกัส ารอง
ตามกฎหมายในแต่ละปี ทัง้นี้ บรษิทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ เพื่อ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทั แผนการ
ลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และขอ้พจิารณาอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร และการจ่าย
ปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ  โดยมติ
คณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลได ้และจะด าเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมต่อไป 

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัมกี าไรสุทธิ
ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 2,232,200,966 บาท และมกี าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 3,423,385,669 บาท  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2564 เพิม่อกี ในอตัราหุน้ละ 0.0735 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 1,100 
ลา้นบาท ซึ่งเมื่อรวมกบัเงนิปันผลระหว่างกาลทีบ่รษิทัไดจ้่ายเมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 2564 ในอตัรา
หุ้นละ 0.0267 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 400 ล้านบาทแล้ว บรษิทัจ่ายเงนิปันผลจากผล
การด าเนินงานของปี 2564 รวมทัง้สิ้นในอัตราหุ้นละ 0.1002 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น
ประมาณ 1,500 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 67 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการของ
บรษิทั หลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและหลงัหกัทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั  

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 
รายการ  ปี 2564 ปี 2563 

ก าไรสุทธิของบริษัทหลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
เงนิส ารองตามกฎหมาย  (ลา้นบาท) 

 
2,232 1,234 

การจ่ายเงินปันผล 
-  เงนิปันผลระหว่างกาล   

 
(บาท/หุน้) 

 
0.0267 

 
0.0367 

-  เงนิปันผลส าหรบัปี 
 (เพิม่จากเงนิปันผลระหว่างกาล) (บาท/หุน้) 

 
0.0735 0.0635 

รวมอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี (บาท/หุน้) 0.1002 0.1002 
จ านวนเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ลา้นบาท) 1,500 1,500 
สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิของบรษิัทหลังหกั
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและเงนิส ารองตามกฏหมาย (รอ้ยละ) 

 
67 122 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิของบริษัทและ
บรษิทัย่อยตามงบการเงนิรวม (รอ้ยละ) 

 
58 59 
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บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร ับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 6 
พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่25 พฤษภาคม 2565  อนึ่ง สทิธใินการรบัเงนิ
ปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน   

ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาดงันี้ 

1. รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.0267 
บาทต่อหุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 400 ลา้นบาท  

2. อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ปี 2564 เพิม่อกีในอตัราหุน้ละ 0.0735 
บาท คดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 1,100 ลา้นบาท   

3. บรษิทัไม่ต้องจดัสรรก าไรสุทธเิพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอกี เนื่องจากได้จดัสรรทุน
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

 การลงมต ิ อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  

วตัถุประสงค์และเหตุผล  ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จาก
ต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได้ 

ปัจจุบนั บรษิทัมตี าแหน่งกรรมการรวมทัง้สิน้ 12 ต าแหน่ง โดยมกีรรมการทีด่ ารงอยู่ในต าแหน่ง
จ านวน 10 ท่าน (และอยู่ระหว่างการสรรหาจ านวน 2 ต าแหน่ง) ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2565 จงึมกีรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ดงันี้  

(1)  นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน   กรรมการ 
(2)  นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล   กรรมการ 
(3) นายอภชิยั บุญธรีวร    กรรมการอสิระ  
(4)  นายอคัรพล พเิชษฐวณิชยโ์ชค  กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสยี) ได้พจิารณา
กลัน่กรอง สรรหา และคดัเลอืกบุคคลที่สมควรได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ โดยพจิารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความช านาญของ
คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) วชิาชพี ประสบการณ์ทีห่ลากหลายในกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง และ
คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษัท และ
เหน็สมควรเสนอให้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน (ดงัมรีายนามขา้งต้น) ที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอสิระ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง  
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ทัง้นี้ บรษิทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.wha-group.com และไดแ้จง้ผ่านระบบขา่วของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม
เพื่อเข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 เป็นการล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ที่บริษทัก าหนด ตัง้แต่เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบก าหนดแลว้ ปรากฏว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบั
เลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า แต่อย่างใด 

นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า หา้มมิ
ใหก้รรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอื
เป็นกรรมการของบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน หรอืประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ ซึ่งกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 4 ท่านขา้งต้น 
ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทัแต่อย่างใด 

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า บุคคลทีเ่สนอชื่อให้
เป็นกรรมการอสิระทัง้ 2 ท่าน จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิทั (ไม่รวมกรรมการที่มสี่วนไดเ้สยี) ไดร้่วมกนั
พิจารณา กลัน่กรองอย่างละเอียดรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนเสนอ โดยเหน็ว่าบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 4 
ท่านข้างต้น ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละแผนยุทธศาสตร์
ทางธุรกจิของบรษิทั ทีมุ่่งเน้นการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บุคคลทัง้ 4 ท่าน ยงัเป็นผู้
มคุีณสมบตัติามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง รายละเอยีดเกี่ยวกบัขอ้มูลประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ว่า นายอภชิยั บุญธรีวร และนายอคัรพล พเิชษฐวณิชย์
โชค เป็นผูม้คุีณสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการอสิระ ตามนิยามกรรมการอสิระของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและของบริษัท และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง นิยามกรรมการอสิระ ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

 ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสยี) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดมิต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 
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 (1)  นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน   กรรมการ 
 (2)  นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล   กรรมการ 
 (3) นายอภชิยั บุญธรีวร    กรรมการอสิระ  
 (4)  นายอคัรพล พเิชษฐวณิชยโ์ชค  กรรมการอสิระ 

 การลงมต ิ อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  ข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 22 ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั
ค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรอืให้
มผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด ้  นอกจากนี้ กรรมการ
บรษิทัมสีทิธไิดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบของบรษิทั ทัง้นี้ ไม่กระทบกระเทอืน
สิทธิของกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้ร ับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการ ทัง้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2565 โดยไดป้ระเมนิตามอตัราผลตอบแทนเปรยีบเทยีบกบัธุรกจิอื่น พจิารณา
ภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ฐานะทางการเงนิ ผลประกอบการของบรษิทั รวมถงึเปรยีบเทยีบกบั
ขอ้มลูตลาดและขอ้มลูอา้งองิต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการในรปูของเงนิ
ประจ าต าแหน่งและเบี้ยประชุมกรรมการ จ านวนทัง้สิ้น 8,755,307 บาท และโบนัสกรรมการ
จ านวน 20,338,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2564 ทัง้สิ้นจ านวน 
29,093,307 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2565 ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ประกอบกบัได้พจิารณา
จากผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา ดงันี้  

1. รบัทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ตามไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอ 

2. อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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2.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
 (1) เงนิประจ าต าแหน่งคณะกรรมการบรษิทั 

ต าแหน่ง ปี 2565 (บาท /ปี*) ปี 2564 (บาท/ปี*) 

ประธานคณะกรรมการบรษิทั 250,000 250,000 

กรรมการ 200,000 200,000 
หมำยเหตุ *ใหแ้บ่งจ่ำยเป็นรำยเดอืน 

 (2) เบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั  
ต าแหน่ง ปี 2565 (บาท/ครัง้*) ปี 2564 (บาท/ครัง้*) 

ประธานคณะกรรมการบรษิทั 40,000 40,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 35,000 

กรรมการ 30,000 30,000 
หมำยเหตุ *จ่ำยใหเ้ฉพำะกรรมกำรทีเ่ขำ้ประชุมเท่ำนัน้ 

 (3) เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ต าแหน่ง ปี 2565 (บาท/ครัง้*) ปี 2564 (บาท/ครัง้*) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 15,000 
หมำยเหตุ *จ่ำยใหเ้ฉพำะกรรมกำรทีเ่ขำ้ประชุมเท่ำนัน้ 

 (4) เบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (ยกเวน้คณะกรรมการตรวจสอบ)  
ต าแหน่ง ปี 2565 (บาท/ครัง้*) ปี 2564 (บาท/ครัง้*) 

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 25,000 25,000 

กรรมการชุดย่อย 15,000 15,000 
หมำยเหตุ *จ่ำยใหเ้ฉพำะกรรมกำรทีเ่ขำ้ประชุมเท่ำนัน้ 

(5) โบนัส ในอตัรารอ้ยละ 0.17 ของรายไดร้วมของงบการเงนิรวมและการรบัรู้ส่วน
ไดเ้สยีจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ตามงบการเงนิรวม ส าหรบั
ปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
หรอืบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมาย   มอี านาจในการก าหนด
รายละเอยีดและเงือ่นไขอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัวธิกีารจ่ายโบนัสดงักล่าว 

2.2 ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ รวมทัง้สทิธปิระโยชน์อื่นๆ  
ปี 2565  ปี 2564 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

การลงมต ิ อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุม  
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีในปี 2565 
นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกให ้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ากดั (“PwC”) และผูส้อบบญัชขีอง PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็ว่า PwC มคีวามเหมาะสมเมื่อพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานและมาตรฐานการท างานทีด่ีที่
ผ่านมา ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
รวมถงึอตัราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้สนอแนะ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ให ้PwC 
เป็นส านักงานสอบบญัชขีองบรษิทั และเสนอให้แต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนี้จาก PwC ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีรบัอนุญาตที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”)  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2565 

(1)  นายบุญเรอืง เลศิวเิศษวทิย ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่6552 และ/หรอื 
(2)  นายไพบูล ตนักูล    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4298 และ/หรอื 
(3)  นายกรรณ ตณัฑวริตัน์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10456  

 หมำยเหตุ  
- ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ทัง้ 3 ท่ำน ไม่เคยเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรตรวจสอบบญัชแีละแสดงควำมเหน็

ต่องบกำรเงนิของบรษิทั (0 ปี) 
- ทัง้นี้ เดมิ นำยชำญชยั ชยัประสทิธิ ์จำก PwC ท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชแีละไดล้งลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของ

บรษิทัมำเป็นระยะเวลำ 6 ปีตดิต่อกนั (2559-2564) ดงันัน้ จงึสมควรเปลีย่นผูส้อบบญัช ีเพือ่ใหส้อดคล้องกบั
หลกัเกณฑข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. 

คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัช ี(audit fee) ของบรษิทัประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 2,270,000 บาท (เป็นจ านวน
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชทีีเ่ท่ากบัปีก่อน) 
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษทั 

รายการ ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท) 
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงนิ   

- บรษิทั (audit fee) 2,270,000 2,270,000 
- ค่าบรกิารอื่น ๆ (non-audit fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

อนึ่ง ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและของบรษิทัย่อยทัง้หมดของบรษิทัในประเทศไทย สงักดัส านักงาน
สอบบญัชเีดยีวกนั คอื PwC  และส านักงานสอบบญัชดีงักล่าวไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา 

ทัง้นี้ บรษิทัทีเ่ป็นส านักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอขา้งตน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ 
และ/หรอื มสี่วนไดเ้สยีกบั บรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผู้บรหิาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูประวตัขิองผูส้อบบญัช ีปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

การลงมต ิ อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่                    
1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อวันที่                     
1 พฤศจกิายน 2564 ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัและระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่างไรกด็ ีไม่มี
ผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
แต่อย่างใด 

ข้อมูลส าคญัส าหรบัผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ก าหนดให้วนัที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

บริษัทได้เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และ
หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึง่สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทั ดงันี้ 
 ฉบบัภาษาไทย  https://wha-th.listedcompany.com/invitation.html 
 ฉบบัภาษาองักฤษ https://wha.listedcompany.com/invitation.html 

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพยีงรูปแบบเดยีว 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีง จะด าเนินการผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์เท่านัน้  โดยมไิดจ้ดัเตรยีมสถานที่หรอืหอ้งประชุมส าหรบัการประชุมแต่อย่างใด ทัง้นี้ บรษิทัได้
ใชร้ะบบ “Inventech Connect” ของบรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ส าหรบัการประชุมผ่าน
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ในครัง้นี้ 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะ ท่ีประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โปรดศกึษา
และปฏบิตัติาม “ค าแนะน า เรื่อง เอกสารหลกัฐานทีจ่ าเป็น เพื่อการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ การออกเสยีง
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีง ส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)” และ “วธิปิฏบิตัิ
ในการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect” ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 และ 6  และ
ขอให้ท่าน ยื่นแบบค ำร้อง (E-Request) ที่ https://app.inventech.co.th/WHA121432R หรือสแกน QR 
Code 
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บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะยื่นแบบค าร้องและเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นผ่าน
ระบบ E-Request เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าและขอรบั “ชื่อผู้ใช้งาน (Username) 
รหสัผ่าน (Password) และเวบ็ลงิค ์(Weblink)” ตัง้แต่วนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป 
อย่างไรก็ดี ท่านจะสามารถเข้าประชุม E-AGM ได้ในวนัอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ตัง้แต่เวลา 12.00 น. 
จนกว่าจะปิดการประชุม  หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืประสบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกบัการลงทะเบยีนและการเขา้
ร่วมประชุม E-AGM โปรดตดิต่อ  

 Inventech Call Center  
โทรศพัท ์02 931 9136  
ระหว่างวนัที ่12-26 เมษายน 2565 เวลา 8.30 -17.30 น.  
(เฉพาะวนัและเวลาท าการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวนัหยุดนักขตัฤกษ์) 

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนเอง
โปรดใชห้นังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. เพื่อมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ  กรรมการอสิระท่านดงักล่าวจะลงมตใินแต่ละ
วาระตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไว้ในหนังสอืมอบฉันทะ  ขอ้มูลของกรรมการอสิระที่บรษิัทก าหนดให้เป็นผู้รบัมอบ
ฉันทะ ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 และหนังสอืมอบฉันทะ ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8  โดยผูถ้อืหุน้ไม่ต้อง
ยื่นค ารอ้งผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด  

ทัง้นี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดน าส่ง หนังสือมอบฉันทะท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ พร้อมเอกสารหลกัฐานที่
จ าเป็น (ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 5) มายงับรษิทั ภายในวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2565 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของขอ้มลู โดยสง่ถงึ  

ส านักเลขานุการบรษิทั 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
ชัน้ 23 อาคารดบับลวิเอชเอทาวเวอร ์ 
เลขที ่777 หมู่ที ่13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7  
ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

บรษิทัสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่ง “ค าถามทีเ่กี่ยวกบัวาระการประชุม” เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยขอให้
ท่าน โปรดระบุ ชื่อผูถ้อืหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะ  ทีอ่ยู่  หมายเลขโทรศพัท์  อเีมล  และค าถามทีเ่กี่ยวกบัวาระการ
ประชุม และสง่มายงั ส านักเลขานุการบรษิทั ตามทีอ่ยู่ขา้งตน้ หรอือเีมล companysecretary@wha-group.com  

บรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9  

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบญัญตัคุิม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รบัมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง
วตัถุประสงค์และความจ าเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดแผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ
ประโยชน์ในการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ สามารถศกึษารายละเอยีด
เพิม่เตมิไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.wha-group.com 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน) 11 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
อาคำารด้ับับัล็ิวิเอชุเอ ทาวิเวิอร์ ชุั�น 23 - 25 เล็ขท่� 777 ห้ม้่ท่� 13 

ถืนนเทพื่รัติน (บัางนา – ติราด้) กม. 7 ติำาบัล็บัางแก้วิ อำาเภอบัางพื่ล็่ จำังห้วิัด้สื่มุทรปราการ
www.wha-group.com

LINKELN YOUTUBEFACEBOOK TWITTER

WWW.WHA-GROUP.COM
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