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วนัท่ี 24 มีนาคม 2558 

เร่ือง เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 
2. รายงานประจาํปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปขอ้มูลทางการเงิน 
3. เอกสารประกอบวาระท่ี 8 ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
4. เอกสารประกอบวาระท่ี 9 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายในปี 2557 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กาํหนด 
7. คาํช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และ หลกัฐานท่ีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 
8. ขอ้มูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2558 ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 
กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติให้นัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท 
บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400 

โดยมีระเบียบวาระการ ประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัไดจ้ดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2558 สําเนารายงานการประชุม
ดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ซ่ึงไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชยต์ามท่ีกฎหมายกาํหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเวป็ไซดข์องบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 1/2558 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 ผ่านมา  
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วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาในรอบปี 2557 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2557 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีผา่น
มาในรอบปี 2557  

วาระที ่3 พิจารณามติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัสําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ดงัท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2557 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัสาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แลว้ 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และขอ้บังคบัของบริษัท 
บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร 

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ ทั้ งส้ินจาํนวน 963,891,769 บาท และจะตอ้งมีทุนสํารองจาํนวน 
96,389,176.90 บาท และปัจจุบนับริษทัมีทุนสํารองสะสมไวท้ั้ งส้ิน 90,000,000  บาท ซ่ึงเงินทุนสํารองดงักล่าวยงัไม่ครบจาํนวน
ตามท่ีกฎหมายระบุจึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัสรรเพ่ิม  

ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษทั) 
จาํนวน 948,155,751 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั จึงเสนอขอให้
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จดัสรรเงินกาํไรสุทธิดงักล่าวเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจาํนวน 7,000,000 บาท เม่ือรวมทุนสาํรองสะสม ณ ปัจจุบนัจาํนวน 
90,000,000 บาท บริษทัจะมีทุนสาํรองรวมทั้งส้ิน 97,000,000 บาท ซ่ึงเกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรสุทธิเพ่ือเป็นทุน
สาํรองตามกฎหมายเพ่ิมอีกจาํนวน 7,000,000 บาท  

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

การแกไ้ขมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น จะทาํให้หุ้นมีสภาพคล่องสูงข้ึน จากจาํนวน
หุ้นท่ีเพ่ิมข้ึน และราคาหุ้นท่ีลดลง ซ่ึงจะดึงดูดให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนในหุ้นของบริษทัได้ง่ายข้ึน เน่ืองจากราคาหุ้นลดลง 
สามารถซ้ือขายไดค้ล่องข้ึน สภาพคล่องของการซ้ือขายหุน้ท่ีมีความแนวโนม้ท่ีดีข้ึนจะช่วยเพิ่มการกระจายหุน้ไปยงัผูล้งทุนไดก้วา้ง
ข้ึน รวมทั้งดึงดูดนักลงทุนสถาบนัทั้งในและต่างประเทศไดอี้กดว้ย ดงันั้นบริษทัจึงเสนอขอให้แกไ้ขมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของ
บริษทัจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 10 สตางค ์การแกไ้ขมูลค่าท่ีตราไวด้งักล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผู ้
ถือหุน้แต่อยา่งใด โดยจะมีแต่เพียงจาํนวนหุน้ทีเพ่ิมข้ึนจากเดิม รายละเอียดดงัน้ี 

 ก่อนแก้ไขมูลค่าทีต่ราไว้ของหุ้น หลงัแก้ไขมูลค่าทีต่ราไว้ของหุ้น 

ทุนจดทะเบียน (บาท) 1,431,233,233 1,431,233,233 

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาทต่อหุน้) 1 0.10 

จาํนวนหุน้ 1,431,233,233 14,312,332,330 

 
และเน่ืองจากตามท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2558 มีมติอนุมติัให้

บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จาํนวน 116,835,366 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (WHA-W1) ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและชาํระ
ราคาค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จาํนวน 116,835,366 หน่วย โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W1 
จาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไดจ้าํนวน 1 หุ้น เม่ือแกไ้ขมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นแลว้จะทาํให้ผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัโดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัไดจ้าํนวน 10 หุน้ และจาํนวนหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงจากเดิม 116,835,366 หุน้ 
เป็นจาํนวน 1,168,353,660 หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการเห็นวา่การแกไ้ขมูลค่าท่ีตราไวมี้ความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการเพิ่มความน่าสนใจของหุ้นโดย
การเพ่ิมสภาพคล่องของการซ้ือขาย อนัเป็นการกระจายการถือหุ้นไปยงัผูล้งทุนไดก้วา้งข้ึน จากวตัถุประสงค์และเหตุผลท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ จึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัแกไ้ขมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 
บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 10 สตางค ์

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2557 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั หลงั
หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีกาํไรสุทธิ
จากการดาํเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษทั) จาํนวน 948,155,751 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เน่ืองจากบริษทัจาํเป็นตอ้งขอรับสินเช่ือจากธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในการซ้ือหุ้นบริษทั เหมราช
พฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงธนาคารไดก้าํหนดเง่ือนไขการจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากธนาคารก่อน 
ประกอบกบับริษทัจาํตอ้งใชเ้งินทุนในการพฒันาโครงการปัจจุบนัและโครงการใหม่ท่ีจะมีข้ึนในปี 2558 น้ี และจะตอ้งสาํรองเงินไว้
เพ่ือชาํระหน้ีกูย้ืมเงินในการซ้ือหุ้นบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) จึงเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2557  

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือแก้ไขมูลค่าทีต่ราไว้ของหุ้น 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการแกไ้ขมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ จากมูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 10 สตางค ์รายละเอียดตาม
วาระท่ี 5 บริษทัตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เป็นดงัน้ี  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน 1,431,233,233 บาท (หน่ึงพนัส่ีร้อยสามสิบเอด็ลา้นสองแสนสาม
หม่ืนสามพนัสองร้อยสามสิบสามบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 14,312,332,330 หุน้ (หน่ึงหม่ืนส่ีพนัสามร้อยสิบสอง
ลา้นสามแสนสามหม่ืนสองพนัสาม
ร้อยสามสิบหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 10 สตางค ์ (สิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุน้สามญั 14,312,332,330 หุน้ (หน่ึงหม่ืนส่ีพนัสามร้อยสิบสอง

ลา้นสามแสนสามหม่ืนสองพนัสาม
ร้อยสามสิบหุน้) 
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 หุน้บุริมสิทธิ          —          หุน้   (—)” 
    

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือแกไ้ขมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ 

วาระที ่8 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ
ทั้งหมด ซ่ึงปัจจุบนับริษทั มีกรรมการทั้งส้ินรวม 11 ท่าน จึงตอ้งมีกรรมการออกจาํนวน 4 ท่าน และตามขอ้บงัคบับริษทั กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่
ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนในปี 2555 ใน 2 ปีแรก กรรมการจบัสลากออกจากตาํแหน่งไปแลว้ คือ  

1. กรรมการท่ีจบัสลากออกปี 2556 คือ นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท นายณรงค ์กริชชาญชยั และ นายสมศกัด์ิ 
บุญช่วยเรืองชยั  

2. กรรมการท่ีจบัสลากออกปี 2557 คือ นางจรีพร อนนัตประยรู นายสุรเธียร จกัรธรานนท ์และ นายพิชิต 
อคัราทิตย ์

และเน่ืองจากนายอภิชยั บุญธีรวรและนายอรรถวิทย ์เฉลิมทรัพยากร เพ่ิงไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการในปี 2557 
ดงันั้น จึงเหลือกรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด 3 ท่านคือ นายสมยศ อนนัตประยรู นายสมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ และ นางกฤษณา 
สุขบุญญสถิตย ์และจะตอ้งให้กรรมการท่ีเหลือท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดจบัสลากออก ซ่ึงกรรมการดงักล่าวประกอบไปดว้ย นาย
จกัรกฤษณ์ ไชยสนิท นายณรงค ์กริชชาญชยั และ นายสมศกัด์ิ บุญช่วยเรืองชยั ซ่ึงผลการจบัสลาก มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกตาํแหน่ง
ในปีน้ี คือ นายณรงค ์กริชชาญชยั 

ดงันั้น กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีน้ี คือ นายสมยศ อนนัตประยรู นายสมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ นาง
กฤษณา สุขบุญญสถิตย ์และ นายณรงค ์กริชชาญชยั 

บริษทั ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต์ของบริษทั เพ่ือเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพ่ือ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั และการเสนอวาระเป็นการล่วงหนา้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือบุคคลหรือวาระการประชุมเขา้
มายงับริษัท ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การ
ดาํเนินงานของบริษทัแลว้ โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระทั้ ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการท่ีพ้นจากตาํแหน่งทั้ ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมี
คุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการ
แต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งทั้ง 4 ท่านดงักล่าว กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ประวติัของกรรมการทั้ง 4 ท่าน
ดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

วาระที ่9 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 และการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 ซ่ึงแกไ้ขตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 
กาํหนดวา่  

“ขอ้ 22. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองใน
สาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนกไ็ด ้
นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั  

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้ง
ของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั” 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปี 2557 ไดมี้มติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการดงัน้ี 

1. เบ้ียประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท 

2. โบนสั ในอตัราร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิของปี 2557 แต่จาํนวนรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท 

ในปี 2557 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบ้ียประชุมและเงินประจาํตาํแหน่งกรรมการรวม
จาํนวนทั้งส้ิน 2,902,000 บาท ซ่ึงไม่เกิน 6,600,000 บาท และ โบนสักรรมการจาํนวน 4,912,000 บาท  ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่า การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั ประเภท 
ขนาด เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และการ
เติบโตทางผลกาํไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ดงัน้ี 
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1. เบ้ียประชุมและเงินประจาํตาํแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท 

2. โบนสั ในอตัราร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิของปี 2558  

ทั้ งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวแลว้เห็นว่า
ค่าตอบแทนดงักล่าวมีความเหมาะสมและมีมติเห็นชอบใหจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดขา้งตน้ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 2557 ดงักล่าว 

สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ดงัต่อไปน้ี 

1. เบ้ียประชุมและเงินประจาํตาํแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท 

2. โบนสั ในอตัราร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิของปี 2558  

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 36(5) กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจาํปีพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและ
กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดท้าํการพิจารณาบุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2558 ของบริษทัและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอสจาํกดั 
(“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) ซ่ึงเป็นสํานักงานสอบบญัชีท่ีมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีมีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสมรวมทั้ งปฏิบติั
หนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีเป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2558 โดยเสนอใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2558 

1. นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3442 และ/หรือ 

2. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี3257และ/หรือ 

3. นายบุญเลิศ กมลชนกกลุผู ้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี5339และ/หรือ 

4. นางอนุทยั ภูมิสุรกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี3873 
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โดยให้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
และบริษทัยอ่ยและในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืน
ของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ทาํหน้าท่ีแทนได้  ผูส้อบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

เงินค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2558 ท่ีเสนอให้แก่ผูส้อบบญัชี สําหรับบริษทั และบริษทัยอ่ย ภายในวงเงินไม่เกิน 
3,820,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบญัชีสําหรับเฉพาะบริษทั ซ่ึงบริษทัตอ้งชาํระจาํนวนไม่เกิน 2,495,000 บาททั้งน้ีค่าสอบบญัชี
ดงักล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีทั้งงบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส  ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าสอบ
บญัชีในการทาํธุรกรรมซ้ือหุน้บริษทั เหมราช พฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) แลว้ 

ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 2558 และ 2557 

 2558 
(ปีท่ีเสนอ) 

2557 

ค่าสอบบญัชีเฉพาะบริษทั* 2,495,000 บาท 1,670,000 บาท 

ค่าสอบบญัชีบริษทั และบริษทัยอ่ย* 3,820,000 บาท 2,956,000 บาท 

*ไม่รวมค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี และ ค่าใชจ่้าย 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตัิการออกหุ้นกู้ในวงเงนิ 7,000 ล้านบาท 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนเป็นจาํนวนมากในการพฒันาโครงการปัจจุบนัและโครงการใหม่ท่ีจะมี
ข้ึนในปี 2558 และตน้ทุนเงินทุนของหุ้นกูต้ ํ่ากวา่แหล่งเงินทุนอ่ืน อนัจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษทัเพ่ิมสูงข้ึนบริษทัจึงมี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งระดมเงินทุนโดยการออกหุน้กู ้

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา่ บริษทัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กู ้ซ่ึงมีรายละเอียด
ตราสารดงัน้ี 
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ประเภท : หุ้นกู ้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทด้อยสิทธิ
หรือไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนๆ 

จํานวนเงินรวม
ของหุน้กูท้ ั้งหมด 

: ไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ใหใ้ชอ้ตัราแลกเปล่ียนใน
วนัท่ีออกหุน้กู ้(issue date) ในแต่ละคราว 

อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

อาย ุ : ไม่เกิน 15 ปี 

วธีิการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือผู ้
ลงทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน 
(Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกนัก็ได ้การออก
เสนอขายสามารถเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม ซ่ึงตราสารนั้นๆ กาํลงัจะครบ
กาํหนดชาํระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด ทั้งน้ี โดยปฏิบติัตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์  ข้อบังคับ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจาก
หน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การชาํระคืนเงิน
ตน้ 

: ทยอยคืนเงินตน้หรือชาํระงวดเดียวเม่ือครบกาํหนด ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไข
ในหุน้กู ้

การไถ่ถอนก่อน
ครบกาํหนดอาย ุ

: ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษทัไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด 
และ/หรือบริษทัอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบ ทั้ งน้ี การไถ่
ถอนหุ้นกูใ้ห้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้จะออกในแต่ละคราว 
โดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การข้ึนทะเบียน
ตราสารหน้ี 

: บริษทัอาจข้ึนทะเบียนหุน้กู ้กบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือศูนยซ้ื์อ
ขายตราสารหน้ีอ่ืนใด 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีท่ีบริษทัไดไ้ถ่ถอนหรือชาํระคืนหุ้นกูท่ี้ไดอ้อกภายในวงเงินท่ีไดรั้บ
อนุมติัน้ี บริษทัสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมไดอี้กตามจาํนวนท่ีไดไ้ถ่ถอน
หรือชาํระคืน 

วตัถุประสงค ์ : 1. เพ่ือชาํระคืนหน้ีเดิม ซ่ึงจะเป็นการลดภาระตน้ทุนทางการเงินของบริษทั 

2. เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสําหรับพัฒนาโครงการ
ปัจจุบนัและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั 
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นอกจากน้ี ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจดงัต่อไปน้ี 
(1) การกาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้เช่น การกาํหนด

ช่ือ ลกัษณะการขายหุน้กู ้จาํนวนหุ้นกูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย 
อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย วิธีการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการ
เสนอขาย เป็นตน้ 

(2) การแต่งตั้ง ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์และ/หรือสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

(3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ 
ตามท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี รวมถึงการนาํหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาด
รองอ่ืนๆ 

วาระที ่12 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้น โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 
หอ้งวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
10400 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2558 ซ่ึงเป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น 
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนหุน้ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2558 

สาํหรับผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียด
และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ท่ีแนบมาตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 หรือ สามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) ไดจ้าก www.wha.co.th โดยให้เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น ผูถื้อหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
นามผูถื้อหุน้ได ้ทั้งน้ี บริษทัขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษทัภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2558 

อน่ึง เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้พ่ิมทางเลือกให้บริษทัจดทะเบียนสามารถจดัทาํรายงานประจาํปีใน
รูปแบบของ CD-ROM ได ้ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ดี 
หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2557 แบบรูปเล่มท่านสามารถติดต่อขอรับไดท่ี้ คุณสุพิชญา พู่พิสุทธ์ิ ฝ่าย
การเงินและนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ ์ตาํบลเทพารักษ ์
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ โทรศพัท ์02-753-3750 ต่อ 349 โทรสาร 02-753-2750 Email: supitchaya@wha.co.th 

ขอแสดงความนบัถือ 
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นายสมยศ อนนัตประยรู 

ประธานกรรมการ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 


