วันที่ 27 มีนาคม 2557
เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556
รายงานประจําปี 2556 ในรู ปแบบ CD-ROM และสรุ ปข้อมูลทางการเงิน
เอกสารประกอบวาระที่ 11 ข้อมูลของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เอกสารประกอบวาระที่ 14 ข้อมูลของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ กําหนด
คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ หลักฐานที่ตอ้ งนํามาแสดงในวันประชุม
ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
แผนที่สถานที่จดั ประชุม
แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํา กัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2557 ประชุ มเมื่ อวัน ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์ เกท
บอลรู ม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุ งเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โดยมีระเบียบวาระการ ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษทั ได้จดั การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2556 สําเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ประชุม และกระทรวงพาณิ ชย์ตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ ในเว็ปไซด์ของบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 1/2556 รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ผ่านมา
วัตถุประสงค์และเหตุผล
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บริ ษทั ได้สรุ ปผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาในรอบปี 2556 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2556 สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
มาในรอบปี 2556
วาระที่ 3

คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที่ผ่าน
รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลในปี 2556 ทีผ่ ่านมา
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ในปี 2556 บริ ษทั ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล 1 ครั้ง ในอัตราหุ ้นละ 0.555555555555 บาทในรู ปของ
หุน้ ปั นผล (โดยมีอตั รา 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่) และเงินสด สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 1/2556 โดยได้รับมติเห็นชอบจาก
ที่ ประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2556 เมื่ อ วันที่ 27 สิ ง หาคม 2556 คิ ดเป็ นเงิ นที่ จ่ ายปั นผลตามมติ ที่ป ระชุ มดัง กล่า วจํา นวน
339,992,790 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
ดังกล่าว
วาระที่ 4

คณะกรรมการเห็ นสมควรนําเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล
พิจารณามติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทสํ าหรั บรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษทั ได้จดั ทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2556 สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิเพื่อเป็ นทุนสํ ารองกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผลในรู ปของหุ้นปันผล
และเงินสดสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556
วัตถุประสงค์และเหตุผล
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ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั
บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน และห้ามบริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผลจากเงิ น
ประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร
ปั จจุ บัน บริ ษทั มี ทุนจดทะเบี ยนชําระแล้ว ทั้งสิ้ นจํานวน 917,992,494 บาท และจะต้องมี ทุนสํารองจํานวน
91,799,249.40 บาท และปั จจุบนั บริ ษทั มีทุนสํารองสะสมไว้ท้ งั สิ้ น 42,000,000 บาท ซึ่ งเงิ นทุนสํารองดังกล่าวยังไม่ครบจํานวน
ตามที่กฎหมายระบุจึงจําเป็ นต้องมีการจัดสรรเพิ่ม
ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงาน (งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั )
จํานวน1,467,352,982 บาท แบ่งเป็ นกําไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน จํานวน
677,481,439บาท และ กําไรจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจํานวน789,871,543บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั จึงเสนอขอให้จดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
เพิ่มอีกจํานวน 48,000,000 บาท เมื่อรวมทุนสํารองสะสม ณ ปั จจุบันจํานวน 42,000,000 บาท บริ ษทั จะมีทุนสํารองรวมทั้งสิ้ น
90,000,000 บาท ซึ่งเกินร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2556
บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี 2556 จํานวน 1 ครั้ง ในอัตราหุ ้นละ 0.555555555555 บาท ในรู ปของ
หุ ้นปั นผล (โดยมีอตั รา 2 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นใหม่) และเงินสด สําหรับผลการดําเนิ นงานในไตรมาส 1/2556 คิดเป็ นเงินที่จ่ายปั นผล
ตามมติที่ประชุมดังกล่าวจํานวน 339,992,790 บาท จึงเสนอให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2556 อีกจํานวน
697,674,295 บาท คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ0.76 บาท ซึ่งเงินปั นผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกําไรจากกิจการของบริ ษทั ที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน จํานวน 645,000,000 บาท และ กําไรจากกิ จการของบริ ษทั ที่ไม่ได้รับการ
ส่งเสริ มการลงทุนจํานวน 52,674,295 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นว่า เนื่ องด้วยบริ ษทั จําต้องใช้เงิ นทุ นเป็ นจํานวนมากในการพัฒนาโครงการปั จจุ บันและ
โครงการใหม่ที่จะมีข้ ึนในปี 2557 นี้ จึงเสนอให้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในรู ปของหุน้ ปั นผลและเงินสด รายละเอียดดังนี้
1.
จ่ายเป็ นหุน้ สามัญจํานวนไม่เกิน 45,899,625หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาทให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใน
อัตรา 20 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ (บริ ษทั มีหุน้ ทั้งสิ้น 917,992,494 หุน้ ) รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิน 45,899,625 บาทหรื อคิดเป็ นอัตราการ
จ่ายหุน้ ปั นผล 0.05 บาทต่อหุน้ ทั้งนี้ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุ ้นปั นผลแล้วให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด
แทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท ส่วนกําไรที่จะนํามาจ่ายเป็ นหุ ้นปั นผลดังกล่าวจะเป็ นส่ วนที่ได้จากกิจการของ
บริ ษทั ที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนทั้งจํานวน ด้วยเหตุดงั กล่าว จึงไม่มีตอ้ งมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
สําหรับการจ่ายหุน้ ปั นผลดังกล่าว
2.
จ่ายปั นผลเป็ นเงิ นสดจํานวน 651,774,670 บาท คิดเป็ นอัตราหุ ้นละ0.71 บาทเงินปั นผลที่เป็ นเงิ นสด
ดังกล่าวประกอบไปด้วยกําไรที่ได้จากกิจการของบริ ษทั ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน จํานวน
599,100,375 บาท และ กําไรจากกิจการของบริ ษทั ที่ไม่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนจํานวน 52,674,295 บาท
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และกําหนดให้วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลโดยให้บริ ษทั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นเพื่อการปฏิบตั ิตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่27 พฤษภาคม 2557
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิ เพื่อเป็ นทุน
สํารองกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลในรู ปของหุน้ ปั นผลและเงินสด
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นจดทะเบียนทีย่ งั ไม่ ได้ ออก
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556ให้บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 611,998,983 บาทเป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 917,998,474 บาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 305,999,491 หุ ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ ้น
ปั น ผลนั้น จากการออกหุ ้น ปั น ผลตามมติ เ พิ่ ม ทุ น ดัง กล่ า ว มี หุ้ น ที่ อ อกจํา นวนทั้ง สิ้ น 305,993,511 หุ ้ น คิ ด เป็ นทุ น ชํา ระแล้ว
917,992,494 บาท และ คงเหลือหุ ้นที่ ยงั ไม่ออกจํานวน 5,980หุ ้น คิดเป็ นทุนจดทะเบี ยนที่ ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน 5,980 บาท
บริ ษทั ต้องลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน 5,980 บาท โดยยกเลิกหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจํานวน 5,980 หุ ้นก่อน
จึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลได้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ ้นจด
ทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออก ซึ่งเป็ นหุน้ ที่เหลือจากการออกหุน้ ปั นผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือครั้งที่ 1/2556
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล

สื บเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออก ซึ่งเป็ นหุน้ ที่เหลือจากการออกหุน้ ปั นผล
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 รายละเอียดตามวาระที่ 6 บริ ษทั ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ
4 เป็ นดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

917,992,494 บาท (เก้าร้อยสิ บเจ็ดล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นสองพันสี่ ร้อยเก้าสิ บสี่ บาท
ถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

917,992,494 หุน้ (เก้าร้อยสิ บเจ็ดล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นสองพันสี่ ร้อยเก้าสิ บสี่ หุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ
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1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ

917,992,494 หุน้ (เก้าร้อยสิ บเจ็ดล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นสองพันสี่ ร้อยเก้าสิ บสี่ บาท
ถ้วน)

หุน้ บุริมสิทธิ

- หุน้ (- หุน้ )”

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพือ่ รองรับการจ่ ายหุ้นปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล

สื บเนื่ องจากการจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริ ษทั ต้องจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลจํานวนจํานวนไม่เกิ น 45,899,625 หุ ้น ดังนั้น บริ ษทั จึ งต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 917,992,494
บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่ 963,892,119 บาท โดยออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 45,899,625หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เพื่อ
รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล

สื บเนื่ องจากการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนเพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล รายละเอียดตามวาระที่ 8 บริ ษทั ต้องแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4 เป็ นดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน
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963,892,119 บาท (เก้าร้อยหกสิ บสามล้านแปด
แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่ง
ร้อยสิ บเก้าบาทถ้วน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุน้ ละ

963,892,119 หุน้ (เก้าร้อยหกสิ บสามล้านแปด
แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่ง
ร้อยสิ บเก้าหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น

หุน้ สามัญ

หุน้ บุริมสิทธิ

963,892,119 หุน้ (เก้าร้อยหกสิ บสามล้านแปด
แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่ง
ร้อยสิ บเก้าหุน้ )
- หุน้ (- หุน้ )”

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน เพือ่ รองรับการจ่ ายหุ้นปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล

สื บเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล รายละเอียดตามวาระที่ 8 บริ ษทั ต้องจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นสมควรนําเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั จํานวนไม่เกิน 45,899,625 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในอัตรา 20 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ผถู ้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุ ้นปั นผลแล้วให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ ้นปั นผลในอัตราหุ ้นละ
0.05 บาท และให้กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั หรื อบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั มีอาํ นาจพิจารณา
กําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดําเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุน และ (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุ ญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาํ เป็ นและเกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยืน่ คําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอาํ นาจในการดําเนิ นการอื่นใดอัน
จําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
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วาระที่ 11

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด ซึ่งปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 9 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจํานวน 3 ท่าน และตามข้อบังคับบริ ษทั กรรมการที่
จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนในปี 2555 ปี แรกที่กรรมการจับสลากออกจากตําแหน่งคือปี 2556 ที่ผ่านมา
ซึ่งกรรมการที่ออกจากตําแหน่งในปี 2556 คือ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิทนายณรงค์ กริ ชชาญชัย และ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย จึง
ยังเหลือกรรมการอีก 6 ท่านที่ยงั ไม่ได้ออกจากตําแหน่ง ในปี นี้เป็ นปี ที่ 2 นับจากการแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชน กรรมการที่
เหลือ 6 ท่านจึงต้องจับสลากกันออก ซึ่งผลการจับสลาก มีกรรมการที่จะต้องออกตําแหน่งในปี นี้ คือ
1.

นางจรี พร อนันตประยูร

2.

นายสุรเธียร จักรธรานนท์

3.

นายพิชิต อัคราทิตย์

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ น ว่า กรรมการที่ พ น้ จากตํา แหน่ ง ทั้ง 3 ท่ า นดัง กล่ า วเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามสามารถ และมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
แต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ดังกล่าวปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
วาระที่ 12

รับทราบการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 และการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557
วัตถุประสงค์และเหตุผล

กําหนดว่า

ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 22 ซึ่ งแก้ไขตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556

“ข้อ 22. กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัลเบี้ยประชุมบําเหน็จ
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นเป็ นจํานวนไม่เกิน 600,000 บาทต่อท่านต่อปี และโบนัสประจําปี ในอัตราร้อยละ 0.5 ของ
กําไรสุทธิของปี นั้นๆแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาทโดยให้คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรกันเองนอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริ ษทั

WHA Corporation PCL.
1121 Moo. 3 Theparak Rd., T. Theparak, A. Muang Samutprakarn 10270
Tel. +66 (0) 2 753 3750 Fax. +66 (0) 2 753 2750
Website : www.wha.co.th

ข้อความในวรรคหนึ่ งจะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ”
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่า การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะต้องคํานึ งถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท
ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดี ยวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการ
เติ บโตทางผลกําไรของบริ ษทั ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่ งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ดังนี้
บาทต่อท่านต่อปี

ดังกล่าว

1.

เบี้ ยประชุมและเงิ นประจําตําแหน่งกรรมการรวมจํานวนทั้งสิ้ น 3,075,000 บาท ซึ่ งไม่เกิ น 600,000

2.

เงินโบนัส จํานวน 7,300,000 บาท

และ เห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556

สําหรับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 13

1.

เบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท

2.

โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกําไรสุทธิของปี 2557 แต่จาํ นวนรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2557
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36(5) กําหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ
กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ทาํ การพิจารณาบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2557 ของบริ ษทั และเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ สเอบี เอเอสจํากัด
(“ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์”) ซึ่ งเป็ นสํานักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชี ที่เหมาะสมรวมทั้งปฏิ บตั ิ
หน้าที่ได้เป็ นอย่างดีเป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจําปี 2557 โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจําปี 2557
1.

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรื อ
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2.

นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3257และ/หรื อ

3.

นายบุญเลิศ กมลชนกกุลผู ้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่5339และ/หรื อ

4.

นางอนุทยั ภูมิสุรกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3873

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยและในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์จดั หาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ทาํ หน้าที่แทนได้และเสนอให้พิจารณากําหนดเงิ นค่าสอบบัญชีให้แก่ผสู ้ อบบัญชี สาํ หรับบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 2,956,000 บาทโดยเป็ นเงินค่าสอบบัญชีสาํ หรับเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ต้องชําระจํานวนไม่เกิน 1,670,000
บาททั้งนี้ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีท้ งั งบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรนําเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 14

พิจารณาแต่ งตั้งผู้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการเพิม่ เติม
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากบริ ษทั มีการขยายตัวมากในช่วงปี ที่ผา่ นมา จึงควรมีการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั เพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ดูแล
การดําเนิ นกิ จการของบริ ษ ัทและการทํางานของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ จึ งเสนอชื่ อบุ คคลดังต่ อไปนี้ เป็ น
กรรมการของบริ ษทั เพิ่มเติม
1.

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็ นกรรมการ

2.

ดร. อภิชยั บุญธีรวร เป็ นกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ประวัติและคุณสมบัติของบุคคลทั้งสองข้างต้นปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งนายอรรถวิทย์
เฉลิมทรัพยากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็ นกรรมการ และ ดร. อภิชยั บุญธีรวร เป็ นกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการ
ตรวจสอบ
วาระที่ 15

พิจารณาอนุมตั กิ ารออกหุ้นกู้ในวงเงิน 4,000 ล้ านบาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล
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บริ ษทั มีความจําเป็ นที่จะต้องใช้เงินทุนเป็ นจํานวนมากในการพัฒนาโครงการปั จจุบนั และโครงการใหม่ที่จะมี
ขึ้นในปี 2557 และต้นทุนเงินทุนของหุ ้นกูต้ ่าํ กว่าแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่ งผลให้ผลประกอบการของบริ ษทั เพิ่มสู งขึ้นบริ ษทั จึงมี
ความจําเป็ นที่จะต้องระดมเงินทุนโดยการออกหุน้ กู้
ความเห็นคณะกรรมการ
ตราสารดังนี้

คณะกรรมการเห็นว่า บริ ษทั มีความจําเป็ นที่จะต้องระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ซึ่งมีรายละเอียด
ประเภท

:

หุน้ กูท้ ุกประเภท ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหรื อไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทด้อยสิ ทธิ
หรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ซึ่ งอาจมีหรื อไม่มีประกัน และอาจมีหรื อไม่มีผูแ้ ทนผู ้
ถือหุน้ กู้

สกุลเงิน

:

เงินบาท หรื อเงินเหรี ยญสหรัฐ และ/หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ

จํา นวนเงิ น รวมของ :
หุน้ กูท้ ้ งั หมด

ไม่ เ กิ น 4,000 ล้า นบาท หากเป็ นสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ ให้ ใ ช้อ ัต รา
แลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุน้ กู(้ issue date) ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย

:

ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

อายุ

:

ไม่เกิน15ปี

วิธีการจัดสรร

:

เสนอขายในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรื อผูล้ งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็ นรุ่ นเดี ยวหรื อหลายรุ่ น และ/หรื อใน
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก
ต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
เดิ ม ซึ่ งตราสารนั้นๆ กําลังจะครบกําหนดชําระคืนหรื อถูกไถ่ถอนคื น
ก่ อนกํา หนด ทั้งนี้ โดยปฏิ บัติ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อ บังคับ หรื อ
ประกาศที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง

การชําระคืนเงินต้น

:

ทยอยคืนเงินต้นหรื อชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนด

การไถ่ถอนก่ อนครบ :
กําหนดอายุ

ผูถ้ ื อหุ ้นกู้อาจมี สิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ไถ่ถอนหุ ้นกู้ก่อนครบ
กําหนด และ/หรื อบริ ษทั อาจมีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบ
กําหนด ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ ้นกูท้ ี่ จะออกใน
แต่ละคราว โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรื อประกาศที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การขึ้ นทะเบี ย นตรา :

บริ ษทั อาจขึ้นทะเบียนหุ ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย และ/หรื อ
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สารหนี้

ศูนย์ซ้ือขายตราสารหนี้อื่นใด

เงื่อนไขพิเศษ

:

ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ไถ่ถอนหรื อชําระคื นหุ ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงิ นที่
ได้รับอนุมตั ิน้ ี บริ ษทั สามารถออกหุน้ กูท้ ดแทนเพิม่ เติมได้อีกตามจํานวน
ที่ได้ไถ่ถอนหรื อชําระคืน

วัตถุประสงค์

:

1. เพื่อชําระคืนหนี้ เดิ ม ซึ่ งจะเป็ นการลดภาระต้นทุนทางการเงิ นของ
บริ ษทั
2. เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกูร้ ะยะยาวสําหรับพัฒนาโครงการ
ปั จจุบนั และโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั

ดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ ให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั มีอาํ นาจ

(1)
การกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ เช่น การกําหนด
ชื่อ ลักษณะการขายหุน้ กู้ จํานวนหุน้ กูท้ ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกําหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการ
เสนอขาย เป็ นต้น
(2)
การแต่งตั้ง ที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
(3)
การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอาํ นาจในการดําเนิ นการใดๆ
ตามที่ จาํ เป็ น และเกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นครั้งนี้ รวมถึงการนําหุ ้นกูด้ งั กล่าวไปจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (The Thai Bond Market Association) หรื อ ตลาด
รองอื่นๆ
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พิจารณาแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับบริษัทข้ อ 22
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่ องจากข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 22 มิได้กาํ หนดให้นาํ เสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 22 เป็ นดังนี้
“ข้อ 22. กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ
โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้
นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
WHA Corporation PCL.
1121 Moo. 3 Theparak Rd., T. Theparak, A. Muang Samutprakarn 10270
Tel. +66 (0) 2 753 3750 Fax. +66 (0) 2 753 2750
Website : www.wha.co.th

ข้อความในวรรคหนึ่ งจะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ”
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
บริ ษทั ข้อ 22 ตามข้อความข้างต้น เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้น โปรดเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.
ห้องวอเตอร์เกท บอลรู ม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุ งเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
10400 โดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ซึ่ งเป็ นวันให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้น
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุน้ ในวันที่ 14 มีนาคม 2557
สําหรับผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียด
และลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ที่แนบมาตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 หรื อ สามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ก หรื อ แบบ ข หรื อ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น) ได้จาก www.wha.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนใน
นามผูถ้ ือหุน้ ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ขอความร่ วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสื อมอบฉันทะมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557
อนึ่ ง เนื่ องจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริ ษทั จดทะเบียนสามารถจัดทํารายงานประจําปี ใน
รู ปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริ ษทั จึงได้จดั ทํารายงานประจําปี 2556 ในรู ปแบบ CD-ROM จัดส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น อย่างไรก็ดี
หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2556 แบบรู ปเล่มท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ คุณสุ พิชญา พู่พิสุทธิ์ ฝ่ าย
การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-753-3750 ต่อ 349 โทรสาร 02-753-2750 Email: supitchaya@wha.co.th
ขอแสดงความนับถือ

นายสมยศ อนันตประยูร
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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