วันที่ 27 มีนาคม 2556
เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

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

รายงานประจาปี 2555 ในรู ปแบบ CD-ROM และสรุ ปข้อมูลทางการเงิน
เอกสารประกอบวาระที่ 8 ข้อมูลของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ กาหนด
คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ หลักฐานที่ตอ้ งนามาแสดงในวันประชุม
ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
แผนทีส่ ถานที่จดั ประชุม
แบบฟอร์ มลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้นดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรู ม
โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุ งเทพ 494 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 (เปิ ดรับลงทะเบียน
ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 9.00 น.)
โดยมีระเบียบวาระการ ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2555 ผ่ านมา
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริ ษทั ได้สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2555 ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2555 สิ่ งที่ส่ง

มาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็น สมควรน าเสนอต่ อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณารั บทราบผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ที่ผ่านมาในรอบปี 2555
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วาระที่ 2

รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ในปี 2555 บริ ษทั ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท จากผลการดาเนิ นงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 เป็ นเงินสด คิดเป็ นเงินจานวน 51,000,000 บาท ประกาศจ่ายเมื่อวันที่
7 มกราคม 2556
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลดังกล่าว
วาระที่ 3

พิจารณามติอนุ มั ติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จของบริ ษัทสาหรั บรอบปี บั ญ ชี
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษทั ได้จดั ทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2555 สิ่ งที่
ส่ งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงินและงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิเพื่อเป็ นทุนสารองกฎหมาย และการจ่ ายเงินปันผลในรู ปของหุ้ น
ปันผลและเงินสด
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสารองตามกฎหมายในแต่ละปี ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่
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31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิจากการดาเนินงานจานวน 296,170,000 บาท (รวมกาไรที่นาได้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลเมื่ อ วันที่ 7 มกราคม 2556 แล้ว ) โดยได้จัดสรรเงิ น ก าไรสุ ท ธิ ดังกล่ า วเป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมายเพิ่มอี ก จานวน
8,600,000 บาท (เมื่อรวมจานวนที่กนั เป็ นเงินทุนสารองเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 แล้ว บริ ษทั จะมีทุนสารองรวมทั้งสิ้ น
15,000,000 บาท ซึ่ งเกินร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ) และจะจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนิ นงานประจาปี
2555 อีกจานวน 113,333,333.33 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่า เนื่องด้วยบริ ษทั จาต้องใช้เงินทุนเป็ นจานวนมากในการพัฒนาโครงการปั จจุ บนั
และโครงการใหม่ที่จะมีข้ นึ ในปี 2556 นี้ จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในรู ปของหุน้ ปันผลและเงินสด รายละเอียดดังนี้
1.
จ่ายเป็ นหุน้ สามัญ จานวนไม่เกิน 102,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ในอัตรา 5 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ (บริ ษทั มีหุน้ ทั้งสิ้ น 510,000,000 หุ ้น) รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิน 102,000,000บาท
หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายหุน้ ปันผล 0.20 บาทต่อหุน้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ ้นปั น
ผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท
2.
จ่ายปันผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.0222222222 บาท (บริ ษทั มีหุน้ ทั้งสิ้ น 510,000,000 หุ ้น)
รวมเป็ นเงินปันผลทั้งสิ้ น 11,333,333.33 บาท
รวมข้อ 1 และ 2 เป็ นการจ่ ายปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.2222222222 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน
113,333,333.33 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้ และจะนาเงินปันผลส่ วนที่ เป็ น
เงินสดชาระภาษีหกั ณ ที่จ่าย โดยจะกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2556 ซึ่ งเป็ นวันให้สิทธิ
ผูถ้ ือหุน้ (Record Date) และ ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ โดยปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 26 เมษายน 2556 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
คณะกรรมการเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิ เพื่อ
เป็ นทุนสารองกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรู ปของหุน้ ปันผลและเงินสด
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล

สื บเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายละเอียดตามวาระที่ 4 บริ ษทั ต้องจัดสรรหุ ้น
สามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปันผลจานวนจานวนไม่เกิน 102,000,000 หุน้ ดังนั้น บริ ษทั จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม
510,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 612,000,000 บาท โดยออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 102,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปันผลดังกล่าว
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้ นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปันผล
วาระที่ 6

พิจ ารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั งสื อ บริ คณห์ สนธิ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4. เรื่ อ งทุ น จดทะเบี ยนเพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล

สื บเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรั บการจ่ ายหุ ้นปั นผล รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริ ษทั ต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4 เป็ นดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

612,000,000 บาท (หกร้อยสิ บสองล้านบาท
ถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

612,000,000 หุน้ (หกร้อยสิ บสองล้านหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น

หุน้ สามัญ

612,000,000 หุน้ (หกร้อยสิ บสองล้านหุน้ )

หุน้ บุริมสิ ทธิ

- หุน้ (- หุน้ )”

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล

สื บเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรั บการจ่ ายหุ ้นปั นผล รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริ ษทั ต้อง
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 102,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมในอัตรา 5 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นใหม่
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุ ้นปั นผลแล้วให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ ายเป็ นหุ ้น
ปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท และให้กรรมการผูจ้ ัดการของบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูจ้ ัดการ
ของบริ ษทั มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การเข้า
เจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้ง
ดาเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน และ (2) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่างๆ และหลักฐาน
ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว
วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ง ตามวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมด ซึ่ งปัจจุบนั บริ ษทั มีกรรมการทั้งสิ้ นรวม 9 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจานวน 3 ท่าน เนื่ องจากบริ ษทั เพิ่ง
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนในปี 2555 ปี นี้จึงเป็ นปี แรกที่กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ ตามข้อบังคับบริ ษทั
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ซึ่ งผลการจับสลาก มีกรรมการที่จะต้องออกตาแหน่ ง
ในปี นี้ คือ
1. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
2. นายณรงค์ กริ ชชาญชัย
3. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรื องชัย
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั จึ งเห็น สมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ หุ ้นเพื่อ พิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ประวัติของ
กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556
วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบ ริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดว่า ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ ายเงินหรื อ
ทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 22 กาหนดว่า กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ใน
รู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา
และลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม โดยอาจกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้มีผลตลอดไป
จนกว่า ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นจะมี มติ เ ปลี่ย นแปลงเป็ นอย่างอื่ น ก็ไ ด้ นอกจากนี้ กรรมการบริ ษ ัท มี สิท ธิ ไ ด้รั บ เบี้ย เลี้ ยงและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรื อ
ลูกจ้างของบริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่า การก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการนั้น จะต้องคานึ งถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
ประเภท ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทาง
ธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษทั ตลอดจนภาระหน้าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการ ซึ่ งคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้ว เห็น สมควรนาเสนอต่อที่ ประชุมผู ้ถือ หุ ้นเพื่อพิ จารณาอนุ มัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556
ดังต่อไปนี้
1.

คณะกรรมการบริ ษทั : ทั้งปี ไม่เกิน 600,000 บาทต่อท่าน

2.

โบนัส กรรมการ ในอัต ราร้ อ ยละ 1 ของก าไรสุ ท ธิ ข องปี 2556 แต่ จ านวนรวมไม่ เ กิ น

10,000,000 บาท
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2556
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36(5) กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญ ประจาปี พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ทาการพิจารณาบุคคลที่
ได้รับ การเสนอชื่ อเป็ นผู ้สอบบัญชี ประจ าปี 2556 ของบริ ษ ัท และเห็น ควรเสนอให้แต่ งตั้ง บริ ษทั ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (“ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ ”) ซึ่ งเป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่ าสอบ
บัญชี ที่เ หมาะสม รวมทั้งปฏิบ ัติห น้า ที่ไ ด้เ ป็ นอย่า งดี เป็ นสานัก งานสอบบัญชี ของบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยประจ าปี 2556
โดยเสนอให้ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี
2556 โดยให้นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
และในกรณี ที่นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตอื่นของ
ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ ทาหน้าที่แทนได้ และเสนอให้พิจารณากาหนดเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ ผูส้ อบบัญชีสาหรั บบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ภายในวงเงินไม่เกิน 1,970,000 บาท โดยเป็ นเงินค่าสอบบัญชีสาหรั บเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ต้องชาระจานวน
ไม่เกิน 1,365,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีท้ งั งบการเงินรายปี และงบการเงิน
รายไตรมาส
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2556 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 3,200 ล้ านบาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษทั มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้เงินทุนเป็ นจานวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบนั และโครงการใหม่
ที่จะมีข้ นึ ในปี 2556 และต้นทุนเงินทุนของหุน้ กูต้ ่ากว่าแหล่งเงินทุนอื่น ซึ่ งจะส่ งผลให้ผลประกอบการของบริ ษทั เพิ่มสู งขึ้น
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่า บริ ษทั มีความจาเป็ นที่จะต้องระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ ซึ่ งมี
รายละเอียดตราสารดังนี้
ประเภท

:

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

สกุลเงิน

:

เงินบาท หรื อเงินเหรี ยญสหรัฐ และ/หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ

จ านวนเงิ น รวมของ :
หุน้ กูท้ ้ งั หมด

ไม่ เ กิ น 3,200 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

:

ไม่เกิน 15 ปี

วิธีการจัดสรร

:

เสนอขายในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อผู ้ลงทุน สถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผู ้ลงทุ นโดย
เฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็ นรุ่ นเดียวหรื อหลายรุ่ น และ/หรื อใน
ลัก ษณะหมุ น เวี ย น (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก
ต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
เดิม ซึ่ งตราสารนั้นๆ กาลังจะครบกาหนดชาระคืน หรื อ ถูกไถ่ถอนคื น
ก่อ นก าหนด ทั้งนี้ โดยปฏิ บ ัติต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อ บังคับ หรื อ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุ ญาตจากหน่ วยงานราชการใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง

การชาระคืนเงินต้น

:

ทยอยคืนเงินต้นหรื อชาระงวดเดียวเมื่อครบกาหนด

การไถ่ ถอนก่ อ นครบ :
กาหนดอายุ

ผูถ้ ื อหุ ้นกู ้อาจมีสิ ทธิ หรื อไม่ มีสิ ทธิ ขอให้บ ริ ษ ัทไถ่ถ อนหุ ้นกู ้ก่อ นครบ
กาหนด และ/หรื อบริ ษทั อาจมีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบ
กาหนด ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ ้นกูท้ ี่จะออกใน
แต่ละคราว โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรื อประกาศที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การขึ้ นทะเบี ย นตรา :
สารหนี้

บริ ษทั อาจขึ้นทะเบียนหุน้ กู ้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย และ/หรื อ
ศูนย์ซ้ื อขายตราสารหนี้อื่นใด

เงื่อนไขพิเศษ

:

ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ไถ่ถ อนหรื อชาระคืนหุ ้นกู ้ที่ไ ด้ออกภายในวงเงิน ที่
ได้รับอนุมตั ิน้ ี บริ ษทั สามารถออกหุน้ กูท้ ดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจานวน
ที่ได้ไถ่ถอนหรื อชาระคืน

วัตถุประสงค์

:

1. เพื่อชาระคืนหนี้ เดิม ซึ่ งจะเป็ นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของ
บริ ษทั
2. เพื่ อ เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นส าหรั บ พัฒ นาโครงการปั จ จุ บ ัน และ
โครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั

นอกจากนี้ ให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูจ้ ัดการของบริ ษทั มี
อานาจดังต่อไปนี้
(1)
การกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ เช่น การ
กาหนดชื่อ ลักษณะการขายหุน้ กู ้ จานวนหุ ้นกูท้ ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ ้นกู ้ หลักประกัน ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชาระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการ
จัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น
(2)
การแต่งตั้ง ที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผูจ้ ัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ และ/หรื อสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู ้
(3)
การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่า งๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอานาจในการ
ดาเนิ นการใดๆ ตามที่จาเป็ น และเกี่ ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นครั้ งนี้ รวมถึงการนาหุ ้นกูด้ งั กล่าวไปจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนกับตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย หรื อ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (The Thai
Bond Market Association) หรื อ ตลาดรองอื่นๆ
วาระที่ 12

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้น โปรดเข้าร่ วมประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 1/2556 ในวันที่ 17 เมษายน 2556 เวลา
9.00 น. ณ ห้ อ งบอลรู ม โรงแรมแกรนด์ ไ ฮแอทเอราวั ณ กรุ งเทพ 494 ถนนราชด าริ แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ซึ่ งเป็ น
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