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ที่	 ลล.กง	004/2561		 	 	 	 	

วันที่	16	มีนาคม	พ.ศ.	2561

เรื่อง	 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560

	 2.		 รายงานประจ�าปี	2560

	 3.	 ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอชือ่ให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

	 4.		 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

	 5.		 เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ	วิธีการมอบฉนัทะ	การลงทะเบยีน	และการออกเสยีง	
	 	 ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

	 6.		 แผนที่สถานที่จัดการประชุม

	 7.		 หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	แบบ	ข.	และแบบ	ค.	

	 8.		 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบรษิทั	มมีตใิห้เรยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2561	ในวนัพุธท่ี	25	เมษายน	2561	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องรตันโกสนิทร์	
โรงแรม	อนันตรา	สยาม	ถนนราชด�าริ	กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560

	 	 ข้อเท็จจริง	และเหตุผล	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	ได้จัดข้ึนในวันพุธท่ี	26	เมษายน	2560	โดยได้จัดท�า
รายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน	14	วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	รายละเอียดส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1	

	 	 ความเห็นคณะกรรมการ	 เป็นรายงานที่ถูกต้อง	จึงเห็นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2  พิจารณารายงานผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ�าปี 2560 และพิจารณาอนุมตังิบการเงนิประจ�าปี สิน้สุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองแล้ว

		 	 ข้อเท็จจริง	และเหตุผล	 ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด	ได้ก�าหนดให้บรษิทัต้องจดัท�างบดลุและงบก�าไรขาดทุน
ประจ�าปี	สิน้สดุ	ณ	รอบปีบญัชขีองบรษิทัทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีล้ว	และเสนอให้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตั	ิส�าหรบัตวัเลข
สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในรอบปี	2560	ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี	2560	หน้าที่	11	และในส่วนงบการเงินปรากฏอยู่ใน
หน้าที่	122	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2

	 	 ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นควรรบัทราบรายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัประจ�าปี	2560	และอนุมตังิบการเงนิประจ�า
ปี	2560	ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว	

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรประจ�าปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

	 	 ข้อเท็จจริง	และเหตุผล	 บริษัทฯ	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	30	ของก�าไรสุทธิ	หากไม่มีเหตุ
จ�าเป็นอื่นใด	และการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่กระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	ท้ังน้ีการจ่ายเงินปันผลให้น�า
ปัจจยัต่างๆ	มาพิจารณาประกอบ	เช่นการด�าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ	สภาพคล่องของบรษิทัฯ	การขยายธุรกิจ	และ
ปัจจัยอื่นๆ	ทั้งนี้ในปี	2560	บริษัทมีก�าไรสุทธิทั้งสิ้น	680,831,877.28	บาท	หรือคิดเป็นก�าไรต่อหุ้นที่	0.74	บาท	โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ	0.135	บาท	เมื่อวันที่	8	กันยายน	2560
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	 	 ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นควรให้อนมุตัจ่ิายเงนิปันผลประจ�าปี	2560	ในอตัราหุ้นละ	0.30	บาท	รวมเป็นเงนิท้ังสิน้ประมาณ	
277,499,832.30	บาท	ทัง้น้ีบรษิทัได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส�าหรบังวดครึง่ปีแรกไปแล้วโดยมตขิองคณะกรรมการครัง้ท่ี	3/2560	
ในอตัราหุน้ละ	0.135	บาท	เมือ่วันท่ี	8	กันยายน	2560	และเห็นควรให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลส�าหรบังวดครึง่ปีหลงั	
ให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา	0.165	บาทต่อหุ้น	โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล	(Record	Date)	ในวันท่ี	
16	มีนาคม	พ.ศ.	2561	และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี	11	พฤษภาคม	2561	โดยเงินปันผลจ่ายท้ังปีที่	0.30	บาทต่อหุ้นน้ัน	
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	40.76	ของก�าไรสทุธิ	ซึง่เป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั	ทัง้นีเ้มือ่เปรยีบเทียบกับการจ่าย
เงินปันผลในปี	2559	มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี	2560	(ปีที่เสนอ) ปี	2559	(ปีที่ผ่านมา)

1.	ก�าไรสุทธิ	(บาท) 680,831,877.28	บาท 500,305,790.07	บาท

2.	ก�าไรสุทธิ	/	หุ้น	(บาท) 0.74	บาท 0.61	บาท

3.	จ�านวนหุ้น

	3.1		จ�านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 924,999,441	หุ้น 825,000,000	หุ้น

	3.2		จ�านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 924,999,441	หุ้น 825,000,000	หุ้น

4.	ปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท	:	หุ้น) 0.30	บาท 0.2597	บาท

	4.1		ปันผลระหว่างกาล	(บาท	:	หุ้น)

	 -	เงินสด	 0.135	บาท 0.125	บาท

	 -	หุ้นปันผล - -

	4.2		ปันผลประจ�าปี	(บาท	:	หุ้น)

	 -	เงินสด	 0.0165	บาท 0.0135	บาท

	 -	หุ้นปันผล -

0.1212	บาท
(จ่ายในอัตรา	8.25	หุ้นเดิม	

ต่อ	1	หุ้นปันผล)

5.	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	(บาท) 277,499,832.30	บาท 214,262,500	บาท

6.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ	40.76 ร้อยละ	42.82

วาระที่ 4  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

	 	 ข้อเท็จจริง	และเหตุผล	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	มาตรา	71	และข้อบังคับของบริษัทข้อ	15	ก�าหนดให้	
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตรา	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งหมด	ซึ่งหากจ�านวน
กรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	โดยกรรมการที่จะออกจากต�าแหน่ง
นั้น	ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งน้ีมีกรรมการที่
ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน	2	ท่าน	คือ

	 	 1.	นายทวีศักดิ์	วัชรรัคคาวงศ์	 	 ประธานกรรมการบริษัท
	 	 2.	นายณัฐ	สง่าสงเคราะห์	 	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร

	 	 ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา	แต่ได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองและพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท		
ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ	โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ	ประสบการณ์	และความเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ	รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา	ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า	ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่ก�าหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา

	 	 ความเห็นคณะกรรมการ	 เหน็ควรให้แต่งตัง้นายทวีศกัดิ	์วัชรรคัคาวงศ์	และนายณัฐ	สง่าสงเคราะห์	ทีต้่องออกจากต�าแหน่ง
ตามวาระ	กลบัเข้าเป็นกรรมการของบรษิทัอกีวาระหน่ึง	โดยบคุคลทัง้	2	ท่าน	ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทั
แล้วว่า	มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	
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วาระที่ 5  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2561

	 	 ข้อเท็จจริง	และเหตุผล	 การก�าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	เน่ืองจากปัจจบุนั
บรษิทัยังไม่มคีณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	อย่างไรก็ดกีารก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัได้ผ่านการพิจารณา
อย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	โดยมีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่อุตสาหกรรมประเภท
เดยีวกัน	และมขีนาดธุรกิจท่ีใกล้เคยีงกัน	ทัง้นีข้อบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบอุยู่ในรายงานประจ�าปี	2560	
หน้าที่	84

	 	 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทน	ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท
ให้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม	รายละ	20,000	บาทต่อครั้ง	(เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า	5,000	บาทต่อครั้ง)	ส�าหรับประธาน	
คณะกรรมการตรวจสอบรบัค่าตอบแทน	600,000	บาทต่อปี	(เพ่ิมขึน้จากปีก่อน	100,000	บาท)	และส�าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ	
รับค่าตอบแทน	450,000	บาทต่อคนต่อปี	(เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	50,000	บาท)	ตามสรุปในตารางดังนี้

ปี	2561	(ปีที่เสนอ) ปี	2560	(ปีก่อนหน้า)

คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนประจ�า

	ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี

	กรรมการ ไม่มี ไม่มี

เบี้ยประชุม

	ประธานกรรมการ 20,000	บาท	/	ครั้ง 15,000	บาท	/	ครั้ง

	กรรมการ 20,000	บาท	/	ครั้ง 15,000	บาท	/	ครั้ง

ค่าตอบแทนอื่นๆ	

	ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี

	กรรมการ ไม่มี ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนประจ�า

	ประธานกรรมการตรวจสอบ 600,000	บาท	/	ปี 500,000	บาท	/	ปี

	กรรมการตรวจสอบ 450,000	บาท	/	คน	/	ปี 400,000	บาท	/	คน	/	ปี

เบี้ยประชุม

	ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี

	กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ

	ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี

	กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี

	 	 ความเห็นคณะกรรมการ	 	เห็นควรให้อนุมัติค่าตอบแทน	ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท	และส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ	
ตามองค์ประกอบข้างต้น
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วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจ�าปี 2561

	 	 ข้อเท็จจริง	และเหตุผล	 ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด	มาตรา	120	ได้ก�าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้	
ผู้สอบบัญชี	และก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี	โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ
บริษทัได้พิจารณาแล้ว	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้แต่งตัง้นางสาววรรญา	พุทธเสถียร	(ผูส้อบบญัชี
อนุญาตเลขท่ี	4387)	หรือนางสาวจันทรา	ว่องศรีอุดมพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	4996	หรือ	นายเชิดสกุล	อ้นมงคล	(ผู้สอบ
บญัชอีนญุาตเลขที	่7195)	หรอืนางสาววราภรณ์	อนิทรประสทิธ์ิ	(ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที	่7881)	แห่งบรษิทั	ซ	ีดบัเบิล้ยู	ดบัเบิล้ยู	พี	
จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	2561	รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย	ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ
ข้างต้นนัน้มปีระสบการณ์	ความรูค้วามสามารถไม่มคีวามสมัพันธ์หรอืส่วนได้เสยีกับบรษิทั/	บรษิทัย่อย/	ผูบ้รหิาร/	ผูถื้อหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

	 	 ในการนี้คณะกรรมการบริษัท	โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัค่ิาสอบบญัชงีบการเงนิบรษิทัประจ�าปี	2561	เป็นจ�านวนเงนิ	1,067,000	บาท	ซึง่ปรบัเพ่ิมขึน้จากปี	2560	จ�านวน	97,000	บาท	
ทัง้น้ีปัจจบุนัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัคอื	นางสาวจนัทรา	ว่องศรอีดุมพร	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัมาตัง้แต่ปี	2560	รวมระยะเวลา	1	ปี

	 	 โดยในรอบบญัชท่ีีผ่านมาบรษิทัฯ	มกีารรบับรกิารแปลงบการเงนิเป็นภาษาองักฤษจากส�านกังานสอบบญัชท่ีีผูส้อบบญัชสีงักัด	เป็น
จ�านวนเงิน	60,000	บาท	ซึ่งเท่ากันกับในปี	2560

	 	 ส�าหรบัความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการเสนอแต่งต้ังผูส้อบบญัช	ีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชรีะบอุยู่ในรายงาน
ประจ�าปี	2560	หน้าที่	114

	 	 ความเห็นคณะกรรมการ	 เหน็ควรให้แต่งตัง้	นางสาววรรญา	พุทธเสถียร	(ผูส้อบบญัชอีนญุาตเลขท่ี	4387)	หรอืนางสาวจนัทรา	
ว่องศรอีดุมพร	ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที	่4996	หรอื	นายเชดิสกุล	อ้นมงคล	(ผูส้อบบญัชอีนญุาตเลขที	่7195)	หรอืนางสาววราภรณ์	
อินทรประสิทธ์ิ	(ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	7881)	แห่งบริษัท	ซี	ดับเบิ้ลยู	ดับเบิ้ลยู	พี	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2561	และ
ก�าหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชีจ�านวนเงิน	1,067,000	บาท	ดังที่เสนอ

วาระที่ 7   พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

	 	 ข้อเท็จจริง	และเหตุผล	 ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว	และรองรบัการขยายธุรกิจของบรษิทัในอนาคต	ท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่	1/2561	มีมติอนุมัติวงเงินส�าหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน	5,000	ล้านบาท	หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายใน
วงเงิน	โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว	หรือหลายครั้งก็ได้	ทั้งนี้	บริษัทฯ	สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม	และ/หรือออกและ
เสนอขายหุ้นกู้	เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแล้วได	้ภายในวงเงินดังกล่าว	โดย	ณ	ขณะใดขณะหน่ึง	หุ้นกู้ที่บริษัทฯ	ออก
จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด	จะต้องมีจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	5,000	ล้านบาท	(โดยปัจจุบัน	บริษัทได้มีหุ้นกู้คงค้าง	มูลค่ารวมทั้งสิ้น	
3,200	ล้านบาท)	ทั้งนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ท่ีจะ
เสนอขายทั้งโครงการ

มลูค่าของหุ้นกู้ท่ีจะเสนอขายภายใต้โครงการจะต้องไม่เกิน	5,000	ล้านบาท	หรอืในสกุลเงนิอืน่ท่ีเทยีบ
เท่าภายในวงเงิน	โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว	หรือหลายครั้งก็ได้	ทั้งนี้	บริษัทฯ	สามารถออกและ
เสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม	และ/หรือ	ออกและเสนอขายหุ้นกู้	เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว
ได้	ภายในวงเงินดังกล่าว	โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ	ออกจ�าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหน่ึงจะต้องมีจ�านวน
เงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้	และ/หรือหุ้นกู้ระยะส้ัน	ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ	มีหรือไม่มีประกัน	มีหรือไม่มีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้	ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออก	และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

สกุลเงิน เสนอขายในสกุลเงินบาท	และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน

อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุ ไม่เกิน	10	ปี	นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การไถ่ถอนก่อนก�าหนด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
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การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ	และ/หรอืต่างประเทศ	ให้แก่ผูล้งทนุท่ัวไป	และ/หรอื	ผูล้งทุนสถาบนั	และ/หรอื
ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง	ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ	ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือ
หลายชุด	และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

เงื่อนไขอื่นๆ มอบอ�านาจให้คณะกรรมการบรษิทั	และ/หรอื	คณะกรรมการบรหิาร	และ/หรอื	กรรมการผูจ้ดัการ	และ/
หรอืบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	มอี�านาจในการก�าหนดรายละเอยีดและเงือ่นไข
อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น	ดังนี้

(1)		 ก�าหนดชนิด	ประเภท	รายละเอียดของหุ้นกู้และ/	หรือหุ้นกู้ระยะสั้นท่ีออก	อาทิเช่น	การก�าหนด
ชือ่	ประเภทของหุน้กู้	หุน้กู้ระยะสัน้	ข้อก�าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้	
จ�านวนทีอ่อกและเสนอขายในแต่ละคราว	ระยะเวลาไถ่ถอน	การไถ่ถอนก่อนก�าหนด	อตัราดอกเบีย้	
วิธีการช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้	ระยะเวลาการจองซือ้	หลกัประกันและการค�า้ประกัน	วิธีการเสนอ
ขายและการจัดสรร	โดยให้รวมถึง	(แต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ)	การแต่งตั้งผู้จัดจ�าหน่ายหุ้นกู้	ผู้จัดการ
การจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้	นายทะเบียน	และ/หรือ	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	
(ถ้ามี)	หรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/	หรือ	
หุน้กู้ระยะสัน้	รวมถึงการน�าหุน้กู้ดงักล่าวไปจดทะเบยีนกับตลาดหลกัทรพัย์	หรอืตลาดรองแห่งใดๆ	
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์	ตลอดจนให้มีอ�านาจด�าเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2)		 เจรจาต่อรอง	จัดท�า	ตกลง	ลงนาม	และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับ	
การออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/	หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว	และ

(3)		 ด�าเนนิการอืน่ใดท่ีผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจดงักล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามคีวามจ�าเป็นและเก่ียวเนือ่ง	
กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/	หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว

	 	 ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นควรให้อนุมัติวงเงินส�าหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน	5,000	ล้านบาท	หรือในสกุลเงินอื่น
ที่เทียบเท่าภายในวงเงิน	โดยมีรายละเอียดดังที่เสนอ

วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

	 	 จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถื้อหุน้โปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2561	ในวนัพุธท่ี	25	เมษายน	2561	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้อง
รตันโกสนิทร์	โรงแรมอนันตรา	สยาม	ถนนราชด�าร	ิกรงุเทพมหานคร	โดยบรษิทัจะเปิดให้ลงทะเบยีนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ตัง้แต่เวลา	8.00	น.	หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่	หรอืกรรมการอสิระของบรษิทั	เข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
แทน	โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีแนบมาตามสิง่ทีส่่งมาด้วย	7	โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึง่เท่าน้ัน	
โดยบรษิทัขอความร่วมมอืโปรดส่งหนงัสอืมอบฉนัทะมายังบรษิทัภายในวันองัคารที	่24	เมษายน	2561	ทัง้นีบ้รษิทัได้อ�านวยความ
สะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

	 ขอแสดงความนับถือ

	 นายไชยยันต์	ชาครกุล	 	 		 	 	

	 กรรมการผู้จัดการ
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