วันที่ 24 มีนาคม 2558
เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

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

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
รายงานประจําปี 2557 ในรู ปแบบ CD-ROM และสรุ ปข้อมูลทางการเงิน
เอกสารประกอบวาระที่ 8 ข้อมูลของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เอกสารประกอบวาระที่ 9 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2557
ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ กําหนด
คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ หลักฐานที่ตอ้ งนํามาแสดงในวันประชุม
ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
แผนที่สถานที่จดั ประชุม
แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ดับ บลิ วเอชเอ คอร์ ป อเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2558 ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 26
กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้นัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์ เกท
บอลรู ม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์ เกท กรุ งเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โดยมีระเบียบวาระการ ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษทั ได้จดั การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สําเนารายงานการประชุ ม
ดังกล่าวปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่ งได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิ ชย์ตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ ในเว็ปไซด์ของบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 ผ่านมา
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วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริ ษทั ได้สรุ ปผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาในรอบปี 2557 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่ผา่ น
มาในรอบปี 2557
วาระที่ 3

พิจารณามติอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทสํ าหรั บรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษทั ได้จดั ทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิเพื่อเป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มี การแก้ไขเพิ่ มเติ ม) และข้อบังคับ ของบริ ษ ัท
บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน และห้ามบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร
ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท มี ทุ น จดทะเบี ยนชําระแล้ว ทั้งสิ้ น จํานวน 963,891,769 บาท และจะต้องมี ทุ น สํารองจํานวน
96,389,176.90 บาท และปั จจุ บนั บริ ษทั มี ทุนสํารองสะสมไว้ท้ งั สิ้ น 90,000,000 บาท ซึ่ งเงินทุนสํารองดังกล่าวยังไม่ครบจํานวน
ตามที่กฎหมายระบุจึงจําเป็ นต้องมีการจัดสรรเพิ่ม
ในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงาน (งบการเงินเฉพาะบริ ษทั )
จํานวน 948,155,751 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั จึงเสนอขอให้

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

จัดสรรเงินกําไรสุ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีกจํานวน 7,000,000 บาท เมื่อรวมทุนสํารองสะสม ณ ปั จจุบนั จํานวน
90,000,000 บาท บริ ษทั จะมีทุนสํารองรวมทั้งสิ้ น 97,000,000 บาท ซึ่ งเกินร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี 2557
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิ เพื่อเป็ นทุน
สํารองตามกฎหมายเพิ่มอีกจํานวน 7,000,000 บาท
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขมูลค่ าที่ตราไว้ ของหุ้น
วัตถุประสงค์และเหตุผล

การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้น โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้น จะทําให้หุ้นมีสภาพคล่องสู งขึ้น จากจํานวน
หุ ้น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น และราคาหุ ้นที่ ลดลง ซึ่ งจะดึ งดู ดให้นักลงทุ น รายย่อยลงทุ น ในหุ ้น ของบริ ษ ทั ได้ง่ายขึ้ น เนื่ องจากราคาหุ ้น ลดลง
สามารถซื้ อขายได้คล่องขึ้น สภาพคล่องของการซื้ อขายหุ น้ ที่มีความแนวโน้มที่ดีข้ ึนจะช่วยเพิ่มการกระจายหุ น้ ไปยังผูล้ งทุนได้กว้าง
ขึ้น รวมทั้งดึ งดูดนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วย ดังนั้นบริ ษทั จึ งเสนอขอให้แก้ไขมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ ้นของ
บริ ษทั จากเดิมมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 10 สตางค์ การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ดงั กล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่ วนของผู ้
ถือหุน้ แต่อย่างใด โดยจะมีแต่เพียงจํานวนหุ น้ ทีเพิม่ ขึ้นจากเดิม รายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้

ก่อนแก้ไขมูลค่ าทีต่ ราไว้ ของหุ้น

หลังแก้ไขมูลค่ าทีต่ ราไว้ ของหุ้น

1,431,233,233

1,431,233,233

1

0.10

1,431,233,233

14,312,332,330

และเนื่ องจากตามที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุ มตั ิให้
บริ ษ ัท จัดสรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท จํานวน 116,835,366 หุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท เพื่ อรองรั บ การใช้สิ ท ธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั (WHA-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมที่มีการจองซื้ อและชําระ
ราคาค่าจองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน 116,835,366 หน่วย โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ WHA-W1
จํานวน 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ได้จาํ นวน 1 หุ ้น เมื่อแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นแล้วจะทําให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จํานวน 1 หน่ วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ได้จาํ นวน 10 หุน้ และจํานวนหุน้ ที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจะเปลี่ยนแปลงจากเดิม 116,835,366 หุ น้
เป็ นจํานวน 1,168,353,660 หุน้
ความเห็นคณะกรรมการ
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คณะกรรมการเห็นว่าการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้มีความเหมาะสม เนื่ องจากเป็ นการเพิ่มความน่าสนใจของหุ ้นโดย
การเพิ่มสภาพคล่องของการซื้ อขาย อันเป็ นการกระจายการถือหุ ้นไปยังผูล้ งทุนได้กว้างขึ้น จากวัตถุประสงค์และเหตุผลที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น จึ งเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้น จากเดิมมูลค่าหุ ้นละ 1
บาท เป็ นมูลค่าหุ น้ ละ 10 สตางค์
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั หลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ
จากการดําเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ) จํานวน 948,155,751 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
เนื่ องจากบริ ษทั จําเป็ นต้องขอรับสิ นเชื่อจากธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ในการซื้ อหุ ้นบริ ษทั เหมราช
พัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) ซึ่ งธนาคารได้กาํ หนดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลในรู ปเงินสดจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน
ประกอบกับบริ ษทั จําต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการปั จจุบนั และโครงการใหม่ที่จะมีข้ ึนในปี 2558 นี้ และจะต้องสํารองเงินไว้
เพื่ อชําระหนี้ กูย้ ืม เงิ นในการซื้ อหุ ้น บริ ษ ทั เหมราชพัฒ นาที่ ดิน จํากัด (มหาชน) จึ งเสนอให้งดการจ่ ายเงิ นปั นผลสําหรั บ ผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2557
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท เพื่อแก้ ไขมูลค่ าทีต่ ราไว้ ของหุ้น
วัตถุประสงค์และเหตุผล

สื บเนื่องจากการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ จากมูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุ น้ ละ 10 สตางค์ รายละเอียดตาม
วาระที่ 5 บริ ษทั ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4 เป็ นดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน

1,431,233,233 บาท

(หนึ่งพันสี่ ร้อยสามสิ บเอ็ดล้านสองแสนสาม
หมื่นสามพันสองร้อยสามสิ บสามบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

14,312,332,330 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุ น้ สามัญ

10 สตางค์

(หนึ่งหมื่นสี่ พนั สามร้อยสิ บสอง
ล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสาม
ร้อยสามสิ บหุน้ )
(สิ บสตางค์)

14,312,332,330 หุ น้
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(หนึ่งหมื่นสี่ พนั สามร้อยสิ บสอง
ล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสาม
ร้อยสามสิ บหุน้ )

หุน้ บุริมสิ ทธิ

—

หุ น้

(—)”

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้
วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการทั้งสิ้ นรวม 11 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจํานวน 4 ท่าน และตามข้อบังคับบริ ษทั กรรมการที่
จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนในปี 2555 ใน 2 ปี แรก กรรมการจับสลากออกจากตําแหน่งไปแล้ว คือ
1.

กรรมการที่จบั สลากออกปี 2556 คือ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท นายณรงค์ กริ ชชาญชัย และ นายสมศักดิ์

2.

กรรมการที่จบั สลากออกปี 2557 คือ นางจรี พร อนันตประยูร นายสุ รเธี ยร จักรธรานนท์ และ นายพิชิต

บุญช่วยเรื องชัย
อัคราทิตย์
และเนื่องจากนายอภิชยั บุญธี รวรและนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในปี 2557
ดังนั้น จึงเหลือกรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุด 3 ท่านคือ นายสมยศ อนันตประยูร นายสมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ และ นางกฤษณา
สุ ขบุญญสถิตย์ และจะต้องให้กรรมการที่เหลือที่อยูใ่ นตําแหน่ งนานที่สุดจับสลากออก ซึ่ งกรรมการดังกล่าวประกอบไปด้วย นาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท นายณรงค์ กริ ชชาญชัย และ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย ซึ่ งผลการจับสลาก มีกรรมการที่จะต้องออกตําแหน่ง
ในปี นี้ คือ นายณรงค์ กริ ชชาญชัย
ดังนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี นี้ คือ นายสมยศ อนันตประยูร นายสมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ นาง
กฤษณา สุ ขบุญญสถิตย์ และ นายณรงค์ กริ ชชาญชัย
บริ ษทั ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อเชิญให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อ
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั และการเสนอวาระเป็ นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรื อวาระการประชุมเข้า
มายังบริ ษ ัท ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทนได้พิ จ ารณาความเหมาะสมที่ จ ะเป็ นประโยชน์ สู งสุ ด แก่ ก าร
ดําเนิ นงานของบริ ษ ทั แล้ว โดยเสนอให้เลื อกตั้งกรรมการที่ พ น้ จากตําแหน่ งตามกําหนดวาระทั้ง 4 ท่ าน กลับ เข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ น ว่า กรรมการที่ พ ้น จากตําแหน่ งทั้ง 4 ท่ านดังกล่ าวเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามสามารถ และมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการ
แต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน
ดังกล่าวปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
วาระที่ 9

รับทราบการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 และการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 22 ซึ่ งแก้ไขตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

กําหนดว่า
“ข้อ 22. กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ
โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้
นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อความในวรรคหนึ่ งจะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ”
ที่ประชุมสามัญประจําปี 2557 ได้มีมติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
1.

เบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท

2.

โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกําไรสุ ทธิของปี 2557 แต่จาํ นวนรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท

ในปี 2557 บริ ษ ทั ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรู ป ของเบี้ ยประชุ มและเงิ น ประจําตําแหน่ งกรรมการรวม
จํานวนทั้งสิ้ น 2,902,000 บาท ซึ่ งไม่เกิน 6,600,000 บาท และ โบนัสกรรมการจํานวน 4,912,000 บาท ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นว่า การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะต้องคํานึ งถึงความเหมาะสมเกี่ ยวกับ ประเภท
ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุ รกิ จ และการ
เติ บ โตทางผลกําไรของบริ ษ ัท ตลอดจนภาระหน้าที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของกรรมการ ซึ่ งคณะกรรมการได้พิ จ ารณาอนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ดังนี้
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1.

เบี้ยประชุมและเงินประจําตําแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท

2.

โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกําไรสุ ทธิของปี 2558

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแล้วเห็ นว่า
ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีมติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น
คณะกรรมการจึ งเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2557 ดังกล่าว
สําหรับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 10

1.

เบี้ยประชุมและเงินประจําตําแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท

2.

โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกําไรสุ ทธิของปี 2558

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ข้อ 36(5) กําหนดให้ที่ ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น สามัญ ประจําปี พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญ ชี และ
กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ทาํ การพิจารณาบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2558 ของบริ ษทั และเห็ นควรเสนอให้แต่งตั้งบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ สเอบีเอเอสจํากัด
(“ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ ”) ซึ่ งเป็ นสํานักงานสอบบัญชี ที่มีความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญ ชี มีค่าสอบบัญชี ที่เหมาะสมรวมทั้งปฏิ บตั ิ
หน้าที่ได้เป็ นอย่างดีเป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจําปี 2558 โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจําปี 2558
1.

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรื อ

2.

นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3257และ/หรื อ

3.

นายบุญเลิศ กมลชนกกุลผู ้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่5339และ/หรื อ

4.

นางอนุทยั ภูมิสุรกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3873
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โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยและในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์จดั หาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์ ท าํ หน้าที่ แ ทนได้ ผูส้ อบบัญ ชี แ ต่ ล ะรายดังกล่ าว ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ หรื อ การมี ส่ วนได้เสี ย หรื อ เป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
เงินค่าสอบบัญชี สําหรับปี 2558 ที่เสนอให้แก่ผูส้ อบบัญชี สําหรับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ภายในวงเงินไม่เกิน
3,820,000 บาท โดยเป็ นเงินค่าสอบบัญชีสําหรับเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ต้องชําระจํานวนไม่เกิน 2,495,000 บาททั้งนี้ ค่าสอบบัญชี
ดังกล่าวเป็ นเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีท้ งั งบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวได้รวมค่าสอบ
บัญชีในการทําธุรกรรมซื้ อหุน้ บริ ษทั เหมราช พัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) แล้ว
ข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี 2558 และ 2557
2558
(ปี ที่เสนอ)

2557

ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริ ษทั *

2,495,000 บาท

1,670,000 บาท

ค่าสอบบัญชีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย*

3,820,000 บาท

2,956,000 บาท

*ไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี และ ค่าใช้จ่าย
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นกู้ในวงเงิน 7,000 ล้านบาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษทั มีความจําเป็ นที่จะต้องใช้เงินทุนเป็ นจํานวนมากในการพัฒนาโครงการปั จจุบนั และโครงการใหม่ที่จะมี
ขึ้นในปี 2558 และต้นทุนเงินทุนของหุ ้นกูต้ ่าํ กว่าแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่ งผลให้ผลประกอบการของบริ ษทั เพิ่มสู งขึ้นบริ ษทั จึงมี
ความจําเป็ นที่จะต้องระดมเงินทุนโดยการออกหุ น้ กู้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่า บริ ษทั มีความจําเป็ นที่จะต้องระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ น้ กู้ ซึ่ งมีรายละเอียด
ตราสารดังนี้
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ประเภท

: หุ ้ น กู้ทุ ก ประเภท ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผูถ้ ื อ หรื อ ไม่ ร ะบุ ชื่ อ ผู ถ้ ื อ ประเภทด้อ ยสิ ท ธิ
หรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ซึ่ งอาจมีหรื อไม่มีประกัน และอาจมีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

สกุลเงิน

: เงินบาท หรื อเงินเหรี ยญสหรัฐ และ/หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ

จํา นวนเงิ น รวม : ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หากเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนใน
ของหุน้ กูท้ ้ งั หมด
วันที่ออกหุน้ กู้ (issue date) ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย

: ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

อายุ

: ไม่เกิน 15 ปี

วิธีการจัดสรร

: เสนอขายในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อผู ้
ลงทุนสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรื อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
โดยอาจแบ่ งขายเป็ นรุ่ น เดี ยวหรื อ หลายรุ่ น และ/หรื อ ในลักษณะหมุ น เวีย น
(Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออก
เสนอขายสามารถเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม ซึ่ งตราสารนั้นๆ กําลังจะครบ
กําหนดชําระคืนหรื อถูกไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อ บัง คับ หรื อ ประกาศที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การขออนุ ญ าตจาก
หน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การชําระคื น เงิ น : ทยอยคืนเงินต้นหรื อชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนด ตามข้อกําหนดและเงื่อนไข
ต้น
ในหุน้ กู้
การไถ่ ถ อนก่ อ น : ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจมีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบกําหนด
ครบกําหนดอายุ
และ/หรื อบริ ษทั อาจมี สิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่
ถอนหุ ้นกูใ้ ห้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ ้นกูท้ ี่จะออกในแต่ละคราว
โดยปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรื อประกาศที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึง
การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
การขึ้ น ทะเบี ย น : บริ ษทั อาจขึ้นทะเบียนหุ น้ กู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย และ/หรื อศูนย์ซ้ื อ
ตราสารหนี้
ขายตราสารหนี้อื่นใด
เงื่อนไขพิเศษ

: ในกรณี ที่ บริ ษ ทั ได้ไถ่ถอนหรื อชําระคื นหุ ้นกูท้ ี่ ได้ออกภายในวงเงิ นที่ ได้รับ
อนุมตั ิน้ ี บริ ษทั สามารถออกหุน้ กูท้ ดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจํานวนที่ได้ไถ่ถอน
หรื อชําระคืน

วัตถุประสงค์

: 1. เพื่อชําระคืนหนี้เดิม ซึ่ งจะเป็ นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั
2. เพื่ อ เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวีย นและเงิ น กู้ร ะยะยาวสํ าหรั บ พัฒ นาโครงการ
ปัจจุบนั และโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั
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นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจดังต่อไปนี้
(1)
การกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ เช่น การกําหนด
ชื่อ ลักษณะการขายหุ น้ กู้ จํานวนหุ ้นกูท้ ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ น้ กู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกําหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการ
เสนอขาย เป็ นต้น
(2)
การแต่งตั้ง ที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ 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 กล่าวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (The Thai Bond Market Association) หรื อ ตลาด
รองอื่นๆ
วาระที่ 12

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้น โปรดเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ห้องวอเตอร์ เกท บอลรู ม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์ เกท กรุ งเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
10400 โดยกําหนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ มี สิ ท ธิ เข้าร่ วมประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ในวันที่ 16 มี นาคม 2558 ซึ่ งเป็ นวันให้สิ ท ธิ ผูถ้ ื อหุ ้น
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุน้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2558
สําหรับผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่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 ือหุ น้ ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ขอความร่ วมมือจากท่านโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 23 เมษายน 2558
อนึ่ ง เนื่ องจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริ ษทั จดทะเบียนสามารถจัดทํารายงานประจําปี ใน
รู ปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริ ษทั จึงได้จดั ทํารายงานประจําปี 2557 ในรู ปแบบ CD-ROM จัดส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น อย่างไรก็ดี
หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2557 แบบรู ปเล่มท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ คุณสุ พิชญา พู่พิสุทธิ์ ฝ่ าย
การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ 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
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