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วนัท่ี 27 มีนาคม 2557 

เร่ือง เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 

2. รายงานประจาํปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปขอ้มูลทางการเงิน 

3. เอกสารประกอบวาระท่ี 11 ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

4. เอกสารประกอบวาระท่ี 14 ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการเพ่ิมเติม 

5. ขอ้บงัคบัของบริษทั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กาํหนด 

7. คาํช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และ หลกัฐานท่ีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 

8. ขอ้มูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 

10. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2557 ประชุมเม่ือวนัท่ี 18 

กุมภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติให้นัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2557 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 1/2556 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัไดจ้ดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556 สําเนารายงานการประชุม

ดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ซ่ึงไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั

นบัแต่วนัประชุม และกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมายกาํหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเวป็ไซดข์องบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

คร้ังท่ี 1/2556 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ผ่านมา  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
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บริษทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาในรอบปี 2556 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2556 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีผ่าน

มาในรอบปี 2556  

วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในปี 2556 ทีผ่่านมา 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ในปี 2556 บริษทัไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 1 คร้ัง ในอตัราหุ้นละ 0.555555555555 บาทในรูปของ

หุน้ปันผล (โดยมีอตัรา 2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่) และเงินสด สาํหรับผลการดาํเนินงานในไตรมาส 1/2556 โดยไดรั้บมติเห็นชอบจาก

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556 คิดเป็นเงินท่ีจ่ายปันผลตามมติท่ีประชุมดังกล่าวจาํนวน 

339,992,790 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ดงักล่าว 

วาระที ่4 พิจารณามติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัสาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ดงัท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2556 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัสาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

แลว้ 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสํารองกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล

และเงนิสดสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
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ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั 

บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงิน

ประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร 

ปัจจุบัน บริษทัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ ทั้ งส้ินจาํนวน 917,992,494 บาท และจะตอ้งมีทุนสํารองจาํนวน 

91,799,249.40 บาท และปัจจุบนับริษทัมีทุนสํารองสะสมไวท้ั้งส้ิน 42,000,000 บาท ซ่ึงเงินทุนสํารองดงักล่าวยงัไม่ครบจาํนวน

ตามท่ีกฎหมายระบุจึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัสรรเพ่ิม  

ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษทั) 

จาํนวน1,467,352,982 บาท แบ่งเป็นกาํไรท่ีไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จาํนวน

677,481,439บาท และ กาํไรจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาํนวน789,871,543บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบ

แสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั จึงเสนอขอใหจ้ดัสรรเงินกาํไรสุทธิดงักล่าวเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย

เพ่ิมอีกจาํนวน 48,000,000 บาท เม่ือรวมทุนสํารองสะสม ณ ปัจจุบันจาํนวน 42,000,000 บาท บริษทัจะมีทุนสํารองรวมทั้งส้ิน 

90,000,000 บาท ซ่ึงเกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 

บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลในปี 2556 จาํนวน 1 คร้ัง ในอตัราหุ้นละ 0.555555555555 บาท ในรูปของ

หุ้นปันผล (โดยมีอตัรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่) และเงินสด สาํหรับผลการดาํเนินงานในไตรมาส 1/2556 คิดเป็นเงินท่ีจ่ายปันผล

ตามมติท่ีประชุมดงักล่าวจาํนวน 339,992,790 บาท  จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 อีกจาํนวน 

697,674,295 บาท คิดเป็นอตัราหุน้ละ0.76 บาท ซ่ึงเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายดงักล่าวประกอบดว้ยกาํไรจากกิจการของบริษทัท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จาํนวน 645,000,000 บาท และ กาํไรจากกิจการของบริษทัท่ีไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริมการลงทุนจาํนวน 52,674,295 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่า เน่ืองด้วยบริษทัจาํตอ้งใช้เงินทุนเป็นจาํนวนมากในการพฒันาโครงการปัจจุบันและ

โครงการใหม่ท่ีจะมีข้ึนในปี 2557 น้ี จึงเสนอใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในรูปของหุน้ปันผลและเงินสด รายละเอียดดงัน้ี 

1. จ่ายเป็นหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 45,899,625หุน้มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัใน

อตัรา 20 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ (บริษทัมีหุน้ทั้งส้ิน 917,992,494 หุน้) รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 45,899,625 บาทหรือคิดเป็นอตัราการ

จ่ายหุน้ปันผล 0.05 บาทต่อหุน้ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด

แทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท  ส่วนกาํไรท่ีจะนาํมาจ่ายเป็นหุ้นปันผลดงักล่าวจะเป็นส่วนท่ีไดจ้ากกิจการของ

บริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทั้งจาํนวน ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงไม่มีตอ้งมีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย

สาํหรับการจ่ายหุน้ปันผลดงักล่าว 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดจาํนวน 651,774,670 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ0.71 บาทเงินปันผลท่ีเป็นเงินสด

ดงักล่าวประกอบไปดว้ยกาํไรท่ีไดจ้ากกิจการของบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จาํนวน 

599,100,375 บาท และ กาํไรจากกิจการของบริษทัท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาํนวน 52,674,295 บาท  
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และกาํหนดใหว้นัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลโดยให้บริษทัศูนย์

รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือการปฏิบติัตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี27 พฤษภาคม 2557 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรสุทธิเพ่ือเป็นทุน

สาํรองกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุน้ปันผลและเงินสด 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัใิห้ลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลกิหุ้นจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้ออก 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556ให้บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียน จากเดิม 611,998,983 บาทเป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ 917,998,474 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 305,999,491 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้น

ปันผลนั้ น จากการออกหุ้นปันผลตามมติเพ่ิมทุนดังกล่าว มีหุ้นท่ีออกจํานวนทั้ งส้ิน 305,993,511 หุ้น คิดเป็นทุนชําระแล้ว 

917,992,494 บาท และ คงเหลือหุ้นท่ียงัไม่ออกจาํนวน 5,980หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระจาํนวน 5,980 บาท 

บริษทัตอ้งลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระจาํนวน 5,980 บาท โดยยกเลิกหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํนวน 5,980 หุ้นก่อน 

จึงจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลได ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตดัหุ้นจด

ทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อก ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการออกหุน้ปันผลตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อคร้ังท่ี 1/2556  

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการ

ลดทุนจดทะเบียน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อก ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการออกหุน้ปันผล

ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 รายละเอียดตามวาระท่ี 6 บริษทัตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 

4 เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 917,992,494 บาท (เกา้ร้อยสิบเจ็ดลา้นเกา้แสนเกา้

หม่ืนสองพนัส่ีร้อยเกา้สิบส่ีบาท

ถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 917,992,494 หุน้ (เกา้ร้อยสิบเจ็ดลา้นเกา้แสนเกา้

หม่ืนสองพนัส่ีร้อยเกา้สิบส่ีหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
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  โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามญั 917,992,494 หุน้ (เกา้ร้อยสิบเจ็ดลา้นเกา้แสนเกา้

หม่ืนสองพนัส่ีร้อยเกา้สิบส่ีบาท

ถว้น) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทัฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัใิห้เพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัให้กบัผูถื้อหุ้น รายละเอียดตามวาระท่ี 5 บริษทัตอ้งจดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจาํนวนจาํนวนไม่เกิน 45,899,625 หุ้น ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียน จากเดิม 917,992,494 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 963,892,119 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 45,899,625หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือ

รองรับการจ่ายหุน้ปันผลดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เพ่ือ

รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพือ่ให้สอดคล้องกับการ

เพิม่ทุนจดทะเบียน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดตามวาระท่ี 8 บริษทัตอ้งแกไ้ข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 963,892,119 บาท (เกา้ร้อยหกสิบสามลา้นแปด

แสนเกา้หม่ืนสองพนัหน่ึง

ร้อยสิบเกา้บาทถว้น 
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 แบ่งออกเป็น 963,892,119 หุน้ (เกา้ร้อยหกสิบสามลา้นแปด

แสนเกา้หม่ืนสองพนัหน่ึง

ร้อยสิบเกา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

  โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามญั 963,892,119 หุน้ (เกา้ร้อยหกสิบสามลา้นแปด

แสนเกา้หม่ืนสองพนัหน่ึง

ร้อยสิบเกา้หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทัฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล รายละเอียดตามวาระท่ี 8 บริษทัตอ้งจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทัจาํนวนไม่เกิน 45,899,625 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 20 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ทั้งน้ี ในกรณี

ท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 

0.05 บาท และให้กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัมีอาํนาจพิจารณา

กาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว เช่น (1) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามใน

เอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทุน และ (2) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยืน่คาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

และการนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดอนั

จาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 
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วาระที ่11 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมด ซ่ึงปัจจุบนับริษทั มีกรรมการทั้งส้ินรวม 9 ท่าน จึงตอ้งมีกรรมการออกจาํนวน 3 ท่าน และตามขอ้บงัคบับริษทั กรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่

ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนในปี 2555 ปีแรกท่ีกรรมการจบัสลากออกจากตาํแหน่งคือปี 2556 ท่ีผ่านมา 

ซ่ึงกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งในปี 2556 คือ นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิทนายณรงค ์กริชชาญชยั และ นายสมศกัด์ิ บุญช่วยเรืองชยั จึง

ยงัเหลือกรรมการอีก 6 ท่านท่ียงัไม่ไดอ้อกจากตาํแหน่ง ในปีน้ีเป็นปีท่ี 2 นบัจากการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชน กรรมการท่ี

เหลือ 6 ท่านจึงตอ้งจบัสลากกนัออก ซ่ึงผลการจบัสลาก มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกตาํแหน่งในปีน้ี คือ 

1. นางจรีพร อนนัตประยรู  

2. นายสุรเธียร จกัรธรานนท ์

3. นายพิชิต อคัราทิตย ์

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งทั้ ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมี

คุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการ

แต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งทั้ง 3 ท่านดงักล่าว กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน

ดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

วาระที ่12 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 และการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 ซ่ึงแกไ้ขตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 

กาํหนดวา่  

“ขอ้ 22. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลัเบ้ียประชุมบาํเหน็จ

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนเป็นจาํนวนไม่เกิน 600,000 บาทต่อท่านต่อปีและโบนสัประจาํปีในอตัราร้อยละ 0.5 ของ

กาํไรสุทธิของปีนั้นๆแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาทโดยใหค้ณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรกนัเองนอกจากน้ีกรรมการบริษทัมีสิทธิ

ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆตามระเบียบของบริษทั 
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ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้ง

ของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา่ การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั ประเภท 

ขนาด เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และการ

เติบโตทางผลกาํไรของบริษทั ตลอดจนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมติั

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 ดงัน้ี 

1. เบ้ียประชุมและเงินประจาํตาํแหน่งกรรมการรวมจาํนวนทั้งส้ิน 3,075,000 บาท ซ่ึงไม่เกิน 600,000 

บาทต่อท่านต่อปี  

2. เงินโบนสั จาํนวน 7,300,000 บาท  

และ เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 

ดงักล่าว 

สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 ดงัต่อไปน้ี 

1. เบ้ียประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท 

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

วาระที ่13 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2557 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 36(5) กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและ

กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2557 ไดท้าํการพิจารณาบุคคลท่ีไดรั้บการ

เสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 ของบริษทัและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอสจาํกดั 

(“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) ซ่ึงเป็นสํานกังานสอบบญัชีท่ีมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีมีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสมรวมทั้งปฏิบติั

หนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีเป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2557 โดยเสนอใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2557 

1. นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3442 และ/หรือ 
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2. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี3257และ/หรือ 

3. นายบุญเลิศ กมลชนกกลุผู ้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี5339และ/หรือ 

4. นางอนุทยั ภูมิสุรกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี3873 

โดยใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั

และบริษทัยอ่ยและในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืน

ของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ทาํหนา้ท่ีแทนไดแ้ละเสนอให้พิจารณากาํหนดเงินค่าสอบบญัชีให้แก่ผูส้อบบญัชีสาํหรับบริษทัและบริษทั

ยอ่ยภายในวงเงินไม่เกิน 2,956,000 บาทโดยเป็นเงินค่าสอบบญัชีสาํหรับเฉพาะบริษทัซ่ึงบริษทัตอ้งชาํระจาํนวนไม่เกิน 1,670,000  

บาททั้งน้ีค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีทั้งงบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระที ่14 พจิารณาแต่งตั้งผู้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพิม่เตมิ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เน่ืองจากบริษทัมีการขยายตวัมากในช่วงปีท่ีผา่นมา จึงควรมีการแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยให้ดูแล

การดาํเนินกิจการของบริษัทและการทาํงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอช่ือบุคคลดังต่อไปน้ีเป็น

กรรมการของบริษทัเพ่ิมเติม 

1. นายอรรถวทิย ์เฉลิมทรัพยากร ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน เป็นกรรมการ 

2. ดร. อภิชยั บุญธีรวร เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

ประวติัและคุณสมบติัของบุคคลทั้งสองขา้งตน้ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งนายอรรถวิทย ์

เฉลิมทรัพยากร ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน เป็นกรรมการ และ ดร. อภิชยั บุญธีรวร เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการ

ตรวจสอบ 

วาระที ่15 พจิารณาอนุมตักิารออกหุ้นกู้ในวงเงนิ 4,000 ล้านบาท 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
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บริษทัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนเป็นจาํนวนมากในการพฒันาโครงการปัจจุบนัและโครงการใหม่ท่ีจะมี

ข้ึนในปี 2557 และตน้ทุนเงินทุนของหุ้นกูต้ ํ่ากวา่แหล่งเงินทุนอ่ืน อนัจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษทัเพ่ิมสูงข้ึนบริษทัจึงมี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งระดมเงินทุนโดยการออกหุน้กู ้

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา่ บริษทัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กู ้ซ่ึงมีรายละเอียด

ตราสารดงัน้ี 

ประเภท : หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิ

หรือไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผู ้

ถือหุน้กู ้

สกลุเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนๆ 

จํานวนเงินรวมของ

หุน้กูท้ั้งหมด 

: ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตรา

แลกเปล่ียนในวนัท่ีออกหุน้กู(้issue date) ในแต่ละคราว 

อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

อาย ุ : ไม่เกิน15ปี 

วธีิการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/

หรือผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดย

เฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือใน

ลกัษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก

ต่างหากจากกนัก็ได ้การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้น

เดิม ซ่ึงตราสารนั้นๆ กาํลงัจะครบกาํหนดชาํระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืน

ก่อนกาํหนด ทั้ งน้ี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บังคับ หรือ

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

การชาํระคืนเงินตน้ : ทยอยคืนเงินตน้หรือชาํระงวดเดียวเม่ือครบกาํหนด 

การไถ่ถอนก่อนครบ

กาํหนดอาย ุ

: ผูถื้อหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษทัไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ

กาํหนด และ/หรือบริษทัอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบ

กาํหนด ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้จะออกใน

แต่ละคราว โดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรือประกาศท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การข้ึนทะเบียนตรา : บริษทัอาจข้ึนทะเบียนหุ้นกู ้กบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือ
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สารหน้ี ศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีอ่ืนใด 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีท่ีบริษทัได้ไถ่ถอนหรือชาํระคืนหุ้นกู้ท่ีไดอ้อกภายในวงเงินท่ี

ไดรั้บอนุมติัน้ี บริษทัสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพ่ิมเติมไดอี้กตามจาํนวน

ท่ีไดไ้ถ่ถอนหรือชาํระคืน 

วตัถุประสงค ์ : 1. เพ่ือชาํระคืนหน้ีเดิม ซ่ึงจะเป็นการลดภาระตน้ทุนทางการเงินของ

บริษทั 

2. เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนและเงินกูร้ะยะยาวสาํหรับพฒันาโครงการ

ปัจจุบนัและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั 

นอกจากน้ี ให้กรรมการผูจ้ดัการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัมีอาํนาจ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) การกาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ เช่น การกาํหนด

ช่ือ ลกัษณะการขายหุน้กู ้จาํนวนหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู ้หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย 

อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย วิธีการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการ

เสนอขาย เป็นตน้ 

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

น่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

(3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ 

ตามท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี รวมถึงการนาํหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาด

รองอ่ืนๆ 

วาระที ่16 พจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบับริษัทข้อ 22 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เน่ืองจากขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 22 มิไดก้าํหนดให้นาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณา

อนุมติั ดงันั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จึงเสนอใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 22 เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 22. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ 

โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองใน

สาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้

นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั  
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ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้ง

ของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั

บริษทัขอ้ 22 ตามขอ้ความขา้งตน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

วาระที ่17 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้น โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

หอ้งวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

10400 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2557  ซ่ึงเป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น 

(Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกั

การโอนหุน้ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 

สาํหรับผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียด

และลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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

ฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน

นามผูถื้อหุน้ได ้ทั้งน้ี บริษทัขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษทัภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2557 

อน่ึง เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้พิ่มทางเลือกให้บริษทัจดทะเบียนสามารถจดัทาํรายงานประจาํปีใน

รูปแบบของ CD-ROM ได ้ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ดี 

หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2556 แบบรูปเล่มท่านสามารถติดต่อขอรับไดท่ี้ คุณสุพิชญา พู่พิสุทธ์ิ ฝ่าย

การเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 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 

 

      

นายสมยศ อนนัตประยรู 

ประธานกรรมการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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