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เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 



  

  

- 1 - 
 

วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 
เร่ือง  เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
 2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงิน ประจ าปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
 3. ข้อมลูของผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)  
 4. ข้อบงัคบัของบริษัท ในสว่นทีเ่ก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. หนงัสอืแจ้งรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องน ามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ี

ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุโดยสงัเขป 

ด้วยบริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จะจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
เลขที ่847 ถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็น
ของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

 ความเป็นมา 

บริษัทได้จดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัศกุร์ที่ 30 มิถนุายน 2560 ส าเนา
รายงานการประชมุดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยที่ 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(MD&A) ประจ าปี 2560 

ความเป็นมา 

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทัง้ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ: 
Management Discussion and Analysis (MD&A) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และ
ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปี 2560 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปี
บัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ความเป็นมา 

บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 
สิง่ที่สง่มาด้วย 2 สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

          (หน่วย: พนับาท) 

รายการ (บริษัทและบริษัทย่อย) ปี 2560 ปี 2559 

สนิทรัพย์รวม  21,378,186 18,652,096 

หนีส้นิรวม  8,801,208 11,232,612 

รายได้จากการขายและบริการ  1,633,757 1,467,519 

ก าไรสทุธิ  1,980,916 369,475 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.54 0.16 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไร และการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 

ความเป็นมา 

  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัท หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแตล่ะปีโดยค านงึถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด 
สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิของงบการเงินรวม จ านวน 1,980,915,562 บาท และมีก าไรสะสมของงบเฉพาะกิจการที่
ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวน 833,464,285 บาท   
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ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 36,849,110 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  และการจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2560 ให้กบัผู้ ถือหุ้น จากก าไรสทุธิและก าไรสะสม ในอตัรา 0.2034 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
778,005,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 ของก าไรสทุธิส าหรับปี หลงัหกัส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา  ดงันี ้

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2559 และ 2560 

รายการ ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

1. ก าไรสทุธิของงบการเงินรวม (พนับาท) 1,980,916 369,475 

2. จ านวนหุ้น (พนัหุ้น) 3,825,000 3,200,000 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.2034 - 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (พนับาท) 778,005 - 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ    

หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 40.00 - 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

 ความเป็นมา 

  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 17 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งปัจจุบนับริษัท มีกรรมการทัง้สิน้รวม 8 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจ านวน 3 ท่าน และ
ตามข้อบงัคบับริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้  ให้จบัสลาก
กนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  ทัง้นีบ้ริษัทได้แปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2559 และในปี 2560 กรรมการจบัสลากออกจากต าแหน่งไปแล้ว คือ นางสาวจรีพร 
จารุกรสกุล นายเอกชยั ติวตุานนท์ และนางพรรณี วรวฒุิจงสถิต 

ดงันัน้ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่ โดยวิธีการจบั
สลาก ส าหรับปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้

1. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการ 
2. นายสรุเธียร จกัรธรานนท์ กรรมการ 
3. นายเวทย์ นชุเจริญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม
เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเป็นการลว่งหน้า แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบคุคลหรือวาระการ
ประชมุเข้ามายงับริษัท  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่
การด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบคุคลที่จะเสนอเป็นกรรมการ 
โดยเสนอให้เลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้  3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
หนึ่ง รวมทัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท โดยประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ดงักลา่วปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งทัง้ 
3 ทา่น ได้แก่ (1) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน (2) นายสรุเธียร จกัรธรานนท์  และ (3) นายเวทย์ นชุเจริญ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่
อีกหนึง่วาระ ทัง้นีก้รรมการอิสระของบริษัทสามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

 ความเป็นมา  

 ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 22 ก าหนดกรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา 
โดยที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้มีมติก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้

 ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบีย้ประชุม 

 ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบีย้ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 200,000 / ปี ประธาน 30,000 / ครัง้ 
 กรรมการ 150,000 / ปี กรรมการ 25,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการบริหาร _ ประธาน 25,000 / ครัง้ 
  กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ _ ประธาน 25,000 / ครัง้ 
  กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล _ ประธาน 25,000 / ครัง้ 
  กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและ _ ประธาน 25,000 / ครัง้ 
พิจารณาคา่ตอบแทน  กรรมการ 15,000 / ครัง้ 
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 ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบีย้ประชุม 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง _ ประธาน 25,000 / ครัง้ 
  กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

 

 โบนัส 
ก าหนดคา่ตอบแทนที่เป็นเงินโบนสัคณะกรรมการ ในอตัราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบ
การเงินรวมและส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธนัวาคม ของปี 2560 

 ค่าตอบแทนอื่นๆ 
-ไมม่ี- 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ตาม
ความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทและขนาดของธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงการขยายตวัทาง
ธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเสนอหลกัเกณฑ์
และอตัราคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ให้เทา่กบั ปี 2560  

 ความเห็นคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น  เพื่อพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจ าปี 2561 เท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนเสนอ ดงันี ้

 ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบีย้ประชุม 

 ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบีย้ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 200,000 / ปี ประธาน 30,000 / ครัง้ 
 กรรมการ 150,000 / ปี กรรมการ 25,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการบริหาร _ ประธาน 25,000 / ครัง้ 
  กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ _ ประธาน 25,000 / ครัง้ 
  กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล _ ประธาน 25,000 / ครัง้ 
  กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและ _ ประธาน 25,000 / ครัง้ 
พิจารณาคา่ตอบแทน  กรรมการ 15,000 / ครัง้ 
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 ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบีย้ประชุม 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง _ ประธาน 25,000 / ครัง้ 
  กรรมการ 15,000 / ครัง้ 

 

 โบนัส 
ก าหนดคา่ตอบแทนที่เป็นเงินโบนสัคณะกรรมการ ในอตัราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบ
การเงินรวมและส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธนัวาคม ของปี 2561 

 ค่าตอบแทนอื่นๆ 
-ไมม่ี- 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 

 ความเป็นมา 

 ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 36 (6) ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี
และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 

 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้พิจารณา
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัทและเห็นควรเสนอให้แต่งตัง้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบ
บญัชีที่เหมาะสม รวมทัง้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจ าปี 2560 โดยเสนอให้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจ าปี 2561 

(1) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3760  
(2) นายพิสฐิ ทางธนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4095  
(3) นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5266 

 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท  และใน
กรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฎิบตัิงานได้ ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
อื่น ของ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ท าหน้าที่แทนได้ โดยผู้สอบบญัชีแต่ละรายดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือการมีสว่นได้เสีย 
หรือเป็นผู้ เก่ียวข้องกบับริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด ทัง้นีผู้้สอบ
บญัชีล าดบัท่ี (1) และ (3) เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ระหว่าง ปี 2559 – 2560 และผู้สอบบญัชีล าดบั
ที่ (2) เคยได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ปี 2560 

 เงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561 ที่เสนอให้แก่ผู้สอบบญัชี ส าหรับบริษัทภายในวงเงินไมเ่กิน 1,800,000 
บาท และบริษัทย่อย 790,000 บาท ทัง้นีค้่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีทัง้งบการเงินรายปี  
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และงบการเงินรายไตรมาส ทัง้นีใ้นสว่นของคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2561 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและ
ปริมาณงานท่ี ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ให้บริการ 

รายละเอียดค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2560 และ 2561 

 ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

คา่สอบบญัชีบริษัท 1,800,000 บาท 1,900,000 บาท 

คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย 790,000 บาท 720,000 บาท 

รวมค่าสอบบัญช ี 2,590,000 บาท 2,620,000 บาท 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 

 ความเป็นมา 

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นขอแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 30  
จากเดิม 
 “ข้อ 30 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท คือ กรรมการสามคน (3) คน ลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนและช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลง

นามผกูพนับริษัทได้” 

เป็น ดังนี ้

“ข้อ 30 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนและช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลง

นามผกูพนับริษัทได้” 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 30 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ เพิ่มเติม 

 ความเป็นมา 

 บริษัทมีความประสงค์ที่จะบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้เงินทนุในการพฒันาโครงการปัจจุบนัและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจึงมีแผนการจดัหาเงินทุน
จากแหลง่ภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกหุ้นกู้  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ 
ซึง่อาจมีหรือไมม่ีประกนั และอาจมีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

สกลุเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินดอลลาร์สงิค์โปร์ 

จ านวนเงินรวมของ
หุ้นกู้ทัง้หมด 

: ไมเ่กิน 8,000 ล้านบาท หากเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ ให้ใช้อตัราแลกเปลีย่นในวนัที่ออก
หุ้นกู้  (issue date) ในแตล่ะคราว 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

อาย ุ : ไมเ่กิน 15 ปี 

วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ ลงทุน
สถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบง่ขาย
เป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) และสามารถออก
และเสนอขายแยกต่างหากจากกนัก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ ถือ
หุ้นกู้ เดิม ซึ่งตราสารนัน้ๆ ก าลงัจะครบก าหนดช าระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด 
ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงการขอ
อนญุาตจากหนว่ยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การช าระคืนเงินต้น : ทยอยคืนเงินต้นหรือช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนด ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในหุ้นกู้  

การไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดอาย ุ

: ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีสทิธิหรือไมม่ีสทิธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด และ/หรือ
บริษัทอาจมีสิทธิหรือไมม่ีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทัง้นี ้การไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแตล่ะคราว โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ข้อบงัคบัหรือประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงการขออนญุาตจากหนว่ยงานราชการใดๆ ที่
เก่ียวข้อง 

การขึน้ทะเบียนตรา
สารหนี ้

: บริษัทอาจขึน้ทะเบียนหุ้นกู้  กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือศนูย์ซือ้ขายตรา
สารหนีอ้ื่นใด 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนมุตัินี ้บริษัท
สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจ านวนที่ได้ไถ่ถอนหรือช าระคืน 
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วตัถปุระสงค์ : 1. เพื่อช าระคืนหนีเ้ดิม ซึง่จะเป็นการลดภาระต้นทนุทางการเงินของบริษัท และ/หรือ 

2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ ระยะยาวส าหรับพฒันาโครงการปัจจุบันและ
โครงการใหม ่และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการมีอ านาจดงัตอ่ไปนี ้
(1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่นการ

ก าหนดช่ือลกัษณะการขายหุ้นกู้ จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราวประเภท

ของหุ้นกู้หลกัประกนัราคาเสนอขายต่อหน่วยอายรุะยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ก่อนก่อนก าหนด

อตัราดอกเบีย้วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบีย้วิธีการจดัสรรและรายละเอียดการเสนอขาย

เป็นต้น 

(2) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์และ/หรือสถาบนัจดัอนัดบั

ความนา่เช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์และ/หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

(3) การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เก่ียวข้องและมีอ านาจในการ

ด าเนินการใดๆตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึงการ

น าหุ้นกู้ดงักลา่วไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิจ านวนหุ้นกู้ที่ขอ ตาม
วตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ในการนีบ้ริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันศุกร์ที่  

27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 847 ถนน
เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดตามที่น าเสนอ และก าหนดรายช่ือ 
ผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัองัคารที่ 6 มีนาคม 2561 ซึง่เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) 

ในกรณีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โดยเลือกใช้มอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใด
แบบหนึ่ง ยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนหนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ค ใช้ส าหรับผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 




