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วนัที่ 27 มีนาคม 2556 

เร่ือง เชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานประจ าปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปขอ้มูลทางการเงิน 
2. เอกสารประกอบวาระที ่8 ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
3. ขอ้บงัคบัของบริษทั เฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 
4. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย  ์ก าหนด 
5. ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ หลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
6. ขอ้มูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ือหุน้ 
7. แผนทีส่ถานที่จดัประชุม 
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2556 ประชุมเม่ือวนัที่ 18 
กุมภาพนัธ์ 2556 ไดมี้มติใหน้ดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 
โรงแรมแกรนดไ์ฮแอทเอราวณั กรุงเทพ 494 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โดยมีระเบียบวาระการ ประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2555 ผ่านมา 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2555 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2555 ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษทัที่ผ่านมาในรอบปี 2555 
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วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ในปี 2555 บริษทัไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท จากผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 เป็นเงินสด คิดเป็นเงินจ านวน 51,000,000 บาท ประกาศจ่ายเม่ือวนัที่ 
7 มกราคม 2556 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลดงักล่าว 

วาระที่ 3 พิจารณามติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ดงัที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2555 ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้น
ปันผลและเงินสด 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  
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31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีก  าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 296,170,000 บาท (รวมก าไรที่น าไดจ่้ายเงินปันผลระหว่าง
กาลเม่ือวันที่ 7 มกราคม 2556 แลว้) โดยได้จัดสรรเงินก าไรสุทธิดังกล่าวเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีกจ านวน 
8,600,000 บาท (เม่ือรวมจ านวนท่ีกนัเป็นเงินทุนส ารองเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2556 แลว้ บริษทัจะมีทุนส ารองรวมทั้งส้ิน 
15,000,000 บาท ซ่ึงเกินร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั) และจะจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2555 อีกจ านวน 113,333,333.33 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่า เน่ืองดว้ยบริษทัจ าตอ้งใชเ้งินทุนเป็นจ านวนมากในการพฒันาโครงการปัจจุบนั
และโครงการใหม่ท่ีจะมีข้ึนในปี 2556 น้ี จึงเสนอใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในรูปของหุน้ปันผลและเงินสด รายละเอียดดงัน้ี 

1. จ่ายเป็นหุน้สามญั จ านวนไม่เกิน 102,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถ้ือหุ้น
ของบริษทัในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ (บริษทัมีหุน้ทั้งส้ิน 510,000,000 หุ้น) รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 102,000,000บาท 
หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายหุน้ปันผล 0.20 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจัดสรรหุ้นปัน
ผลแลว้ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0222222222 บาท (บริษทัมีหุน้ทั้งส้ิน 510,000,000 หุ้น) 
รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 11,333,333.33 บาท  

รวมขอ้ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.2222222222 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
113,333,333.33 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว ้และจะน าเงินปันผลส่วนที่เป็น
เงินสดช าระภาษีหกั ณ ที่จ่าย โดยจะก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 25 เมษายน 2556 ซ่ึงเป็นวนัใหสิ้ทธิ
ผูถ้ือหุน้ (Record Date) และ ใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที่ 26 เมษายน 2556 และจ่ายเงินปันผลภายในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2556  

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อ
เป็นทุนส ารองกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุน้ปันผลและเงินสด 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหก้บัผูถ้ือหุน้ รายละเอียดตามวาระที่ 4 บริษทัตอ้งจัดสรรหุ้น
สามญัเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลจ านวนจ านวนไม่เกิน 102,000,000 หุน้ ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 
510,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 612,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 102,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลดงักล่าว 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทั เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษทัตอ้ง
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 612,000,000 บาท (หกร้อยสิบสองลา้นบาท
ถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 612,000,000 หุน้ (หกร้อยสิบสองลา้นหุน้) 

 มูลคา่หุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

  โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามญั 612,000,000 หุน้ (หกร้อยสิบสองลา้นหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษทัตอ้ง
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษทัจ านวนไม่เกิน 102,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดิมในอตัรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถ้ือหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้น
ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท และให้กรรมการผูจ้ัดการของบริษทั หรือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ัดการ
ของบริษทัมีอ  านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว เช่น (1) การเขา้
เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทั้ง
ด  าเนินการต่างๆ อนัเกี่ยวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน และ (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐาน
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีอ  านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการจัดสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนดงักล่าว 

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ก  าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง ตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด ซ่ึงปัจจุบนับริษทั มีกรรมการทั้งส้ินรวม 9 ท่าน จึงตอ้งมีกรรมการออกจ านวน 3 ท่าน เน่ืองจากบริษทัเพิ่ง
แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนในปี 2555 ปีน้ีจึงเป็นปีแรกท่ีกรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ตามขอ้บงัคบับริษทั 
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป
ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงผลการจบัสลาก มีกรรมการที่จะตอ้งออกต าแหน่ง
ในปีน้ี คือ 

1. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท 
2. นายณรงค ์กริชชาญชยั 
3. นายสมศกัดิ์  บุญช่วยเรืองชยั 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งทั้ง 3 ท่านดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมี
คุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งทั้ง 3 ท่านดงักล่าว กลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ประวติัของ
กรรมการทั้ง 3 ท่านดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือ
ทรัพยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 ก  าหนดว่า กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัใน
รูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้จะพิจารณา
และลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไป
จนกว่าท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากน้ี กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเลี้ ยงและ
สวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือ
ลูกจา้งของบริษทัในอนัที่จะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่า การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้ น จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ 
ประเภท ขนาด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัการขยายตวัทาง
ธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั ตลอดจนภาระหนา้ที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการได้
พิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 
ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั: ทั้งปีไม่เกิน 600,000 บาทต่อท่าน 

2. โบนัสกรรมการ ในอัตราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิของปี 2556 แต่จ านวนรวมไม่เกิน 
10,000,000 บาท 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2556 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36(5) ก  าหนดให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปีพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเม่ือวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2556 ไดท้  าการพิจารณาบุคคลที่
ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู ้สอบบัญชีประจ าปี 2556 ของบริษัท และเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ ง บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์            
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) ซ่ึงเป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบ
บญัชีท่ีเหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีไดเ้ป็นอย่างดี เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2556       
โดยเสนอให ้นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยประจ าปี 
2556 โดยให้นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย 
และในกรณีที่นางอโนทยั ลีกิจวฒันะไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ จัดหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของ
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ท าหน้าที่แทนได ้และเสนอให้พิจารณาก าหนดเงินค่าสอบบญัชีให้แก่ผูส้อบบญัชีส าหรับบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ภายในวงเงินไม่เกิน 1,970,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบญัชีส าหรับเฉพาะบริษทัซ่ึงบริษทัตอ้งช าระจ านวน    
ไม่เกิน 1,365,000 บาท ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีทั้งงบการเงินรายปีและงบการเงิน
รายไตรมาส 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2556 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงิน 3,200 ล้านบาท 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัมีความจ าเป็นที่จะตอ้งใชเ้งินทุนเป็นจ านวนมากในการพฒันาโครงการปัจจุบนัและโครงการใหม่
ท่ีจะมีข้ึนในปี 2556 และตน้ทุนเงินทุนของหุน้กูต้  ่ากว่าแหล่งเงินทุนอื่น ซ่ึงจะส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษทัเพิ่มสูงข้ึน  
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่า บริษทัมีความจ าเป็นที่จะตอ้งระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ซ่ึงมี
รายละเอียดตราสารดงัน้ี 

ประเภท : หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถ้ือหรือไม่ระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทดอ้ยสิทธิ
หรือไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผู ้
ถือหุน้กู ้

สกุลเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ 

จ านวนเงินรวมของ
หุน้กูท้ ั้งหมด 

: ไม่เกิน 3,200 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนในวนัที่ออกหุน้กู ้(issue date) ในแต่ละคราว 

อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

อาย ุ : ไม่เกิน 15 ปี 

วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/
หรือผู ้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผู ้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือใน
ลกัษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก
ต่างหากจากกนักไ็ด ้การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กบัผูถ้ือหุ้น
เดิม ซ่ึงตราสารนั้นๆ ก  าลงัจะครบก าหนดช าระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืน
ก่อนก าหนด ทั้ งน้ี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคับ หรือ
ประกาศที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

การช าระคืนเงินตน้ : ทยอยคืนเงินตน้หรือช าระงวดเดียวเม่ือครบก าหนด 

การไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดอาย ุ

: ผูถ้ือหุ้นกู ้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู ้ก่อนครบ
ก าหนด และ/หรือบริษทัอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนครบ
ก าหนด ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้จะออกใน
แต่ละคราว โดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัหรือประกาศที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
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การข้ึนทะเบียนตรา
สารหน้ี 

: บริษทัอาจข้ึนทะเบียนหุน้กู ้กบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือ
ศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีอื่นใด 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษทัได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู ้ที่ไดอ้อกภายในวงเงินที่
ไดรั้บอนุมติัน้ี บริษทัสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมไดอ้ีกตามจ านวน
ที่ไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืน 

วตัถุประสงค ์ : 1. เพื่อช าระคืนหน้ีเดิม ซ่ึงจะเป็นการลดภาระตน้ทุนทางการเงินของ
บริษทั 

2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและ
โครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั 

นอกจากน้ี ใหก้รรมการผูจ้ดัการบริษทั หรือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ัดการของบริษทัมี
อ  านาจดงัต่อไปน้ี 

(1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ เช่น การ
ก าหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุน้กู ้จ านวนหุ้นกูท้ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู  ้หลกัประกนั ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบ้ีย วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย วิธีการ
จดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ 

(2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือสถาบนัจัด
อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

(3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง และมีอ  านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ตามที่จ  าเป็น และเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี รวมถึงการน าหุ้นกูด้งักล่าวไปจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai 
Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ 

วาระที่ 12 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุ้น โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 
9.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพ 494 ถนนราชด าริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 โดยก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ในวนัที่ 21 มีนาคม 2556 ซ่ึงเป็น 
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