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วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ 

The 2021 Annual General Meeting of Shareholders 



วันกําหนดสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. มาตรา 89/26 และ 225

4 มีนาคม 2564

วันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 8 เมษายน 2564



บริษัทดําเนินการประชุมโดยเรียงตามลําดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
โดยผู้ดําเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน และสรุปผลคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนเมื่อจบวาระ

สิทธิในการแสดงความคิดเหน็
เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยลดการสัมผัส หรืองดใช้
อุปกรณ์ร่วมกัน (ไมค์โครโฟน) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้น 
เขียนคําถามในกระดาษคําถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ลําดับวาระ
พร้อมคําถาม และยกมือข้ึน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าไปรับกระดาษคําถามเพ่ือให้
ที่ประชุมตอบข้อสักถามดังกล่าว
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การดําเนินการการประชุม และขั้นตอนการประชุม
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วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง ( 1 หุ้น = 1 เสียง)

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

ในการ ลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 10 เกี่ยวกับการแต่งต้ังกรรมการ) 
เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อม
ลงนามกํากับไว้และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพ่ือนับคะแนน
เสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการ นับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง และจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออก
จากจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

สําหรับวาระที่ 10 เกี่ยวกับการแต่งต้ังกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงว่าเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลง
นามกํากับไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพ่ือนับคะแนนเสียง
ต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่างดออกเสียง

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น



การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 และ
การเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการ
ประชุม และรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังให้เป็นกรรมการของบริษัท ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
บริษัท และช่องทางข่าว การแจ้งสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้ังแต่     
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึง 1 กุมภาพันธ ์2564 ตามช่วงเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ
ระเบียบวาระ และรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ

การสง่คาํถามลว่งหน้า
บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
มายังบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท และช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ ช่องทางการส่งคําถาม (Google Form)
ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล ir@dohome.co.th ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคําถามมายังบริษัทฯ
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บริษัทจัดใหผู้ส้อบบัญชีบรษิทัเขา้รว่มการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 ครั้งนี้ 
ผู้สอบบัญชีในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC)
คุณอรฤดี เจียมรัตนะประทีป และ
คุณภัณภร วณิชกุลนันท์

บริษัทจัดใหม้ีผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงทีเ่ป็นอสิระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 ดังต่อไปนี้
1. คุณวิภาดา ศักด์ิศรี ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปิตอล จํากัด 
เพ่ือเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบนับคะแนนเสียง
2. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย 
เพ่ือให้เป็นไปตามการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเพ่ือเป็นตัวแทนอิสระ และเป็น
คนกลางในการตรวจสอบนับคะแนนเสียง

5



พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ประจําปี 2563

วาระที่ 1



ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563

ศูนย์จําหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

สาขา

▶ อุบลราชธานี
▶ นครราชสีมา
▶ รังสิต
▶ ขอนแก่น
▶ อุดรธานี
▶ พระรามสอง
▶ บางบัวทอง
▶ เชียงใหม่
▶ บางนา
▶ เพชรเกษม
▶ สุรินทร์
▶ มาบตาพุด

▶ แมคโคร จรัญฯ
▶ แมคโคร สาทร
▶ บ๊ิกซี บางพลี
▶ โลตัส โคราช
▶ พันทิป
▶ โลตัส บางนา
▶ คอสโม่ วอร์ค
▶ ตลาดชัชวาล
▶ ตลาดไทยสมบูรณ์
▶ ตลาดรวยทรัพย์
▶ ตลาดไทยรุ่งทิพย์

▶ Dohome’s Website
▶ Chat&Shop

(Line&Facebook)
▶ Lazada
▶ Shopee

ผู้แทนขาย

การขายผ่านโทรศัพท์

ซัพพลายเออร์ต่างประเทศ ซัพพลายเออร์ในประเทศ

การให้บริการที่เก่ียวข้อง

ประสบการณ์ในธรุกิจ     
ค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง

และอุปกรณ์ตกแตง่บ้าน
กว่า 37 ปี

Dohome: 
12 สาขา

E-Commerce: 
4 ช่องทาง

Dohome To Go: 
11 สาขา
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การให้บริการขนส่ง

การให้บริการซ่อมแซมและบํารุงรักษา

การให้บริการติดตั้ง

การให้บริการออกแบบ

การให้บริการคําสั่งซ้ือแบบ Special Order



จากการระบาดของโรค COVID-19 
ระลอกใหม่ บริษัทฯ จึงปิดให้บริการ
ชั่วคราวสําหรับสาขาขนาดใหญ่ ดังนี้

19 ธันวาคม 2563 
สาขาพระรามสอง และ สาขาเพชร
เกษม
28 ธันวาคม 2563
สาขามาบตาพุด

22 มีนาคม 2563
ตามมาตรการของภาครัฐบาลเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ทางบริษัทฯ จึงปิด
ให้บริการชั่วคราวสําหรับสาขาขนาด
ใหญ่ 8 สาขา และสาขา Dohome 
To Go 6 สาขา
สาขารังสิต, สาขาบางบัวทอง, 
สาขาพระรามสอง, สาขาเพชรเกษม, 
สาขาโคราช, สาขาอุดรธานี, สาขา
ขอนแก่น, สาขาเชียงใหม,่ และ 6 
สาขา Dohome To Go

3 พฤษภาคม 2563
บริษัทฯ กลับมาเปิด
ให้บริการ 4 สาขาขนาด
ใหญ่

สาขาพระรามสอง, สาขา
เพชรเกษม, สาขาโคราช, 
สาขาอุดรธานี,

17 พฤษภาคม 2563
บริษัทฯ กลับมาเปิดให้บริการ
เพ่ิมอีก 4 สาขาขนาดใหญ่ 
และ 6 สาขา Dohome To 
Go 

สาขารังสิต, สาขาบางบัว
ทอง, สาขาขอนแก่น, สาขา
เชียงใหม่, และ 6 สาขา 
Dohome To Go
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บริษัทฯ กลับมาเปิดให้บริการสาขา
ขนาดใหญ่ ดังนี้

27 มกราคม 2564
สาขามาบตาพุด

1 กุมภาพันธ์ 2564
สาขาพระรามสอง และ สาขาเพชร
เกษม

ผลกระทบทางธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19



18,445 17,869 18,777

-0.7%
-3.1%

5.1%

2561 2562 2563

รายได้จากการขายและบริการ อัตราการเติบโต

รายได้จากการขายและบริการ

ล้านบาท

การเปล่ียนแปลงสําคัญ

 จากงบการเงิน งวด 12 เดือน ปี 2563 รายได้จากการขายและบริการรวมมีอัตราการเติบโต 5.1% เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เน่ืองจาก

 การเติบโตของรายได้จากการขายและบริการของสาขาเดิม 0.2% เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีการปิดให้บริการบางสาขา

 การเติบโตของรายได้จากการขายและบริการของสาขาใหม่ รวมถึงรายได้ของสาขาท่ีอยู่ระหว่าง ramp-up phase

หมายเหตุ: (1) อัตราการเติบโตของรายได้สาขาเดิมคํานวณจากรายได้ของสาขาท่ีเปิดเต็มปี

รายได้จากการขายและบริการ
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กําไรข้ันต้น และ อัตรากําไรข้ันต้น

ล้านบาท / % ต่อรายได้จากการขายและบริการ

หมายเหตุ: (1) อัตรากําไรขั้นต้น (ปรับปรุงรายการพิเศษ) คือ การปรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายทางบัญชี การต้ังค่าเส่ือมสินค้าล้าสมัยและสินค้า
เคล่ือนไหวช้าในไตรมาส 1 ปี 2562 ดังน้ัน ในงวดบัญชีดังกล่าวจึงมีการกลับรายการค่าเส่ือมสินค้าล้าสมัยและสินค้าเคล่ือนไหวช้า ซ่ึงส่งผลให้ต้นทุนขาย
ลดลง 73.3 ล้านบาท

2,684 2,958 3,040

707 689 798 846

14.6%

16.6% 16.2%
15.4%

14.9%

16.8%
17.5%

14.6%

16.2% 16.2%
15.4%

14.9%

16.8%
17.5%

2561 2562 2563 1Q2563 2Q2563 3Q2563 4Q2563

กําไรข้ันต้น อัตรากําไรข้ันต้น อัตรากําไรข้ันต้น (ปรับปรุงรายการพิเศษ)

(1)

การเปล่ียนแปลงสําคัญ

 จากงบการเงิน งวด 12 เดือน ปี 2563 อัตรากําไรขั้นต้น (ปรับปรุงรายการพิเศษ) ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็น 16.19% เม่ือเทียบกับช่วงกันของปีก่อนหน้าท่ี 16.15%(1) เน่ืองจาก

 การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนรายได้สินค้ากลุ่มตกแต่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสามารถทําอัตรากําไรขั้นต้นได้สูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ 

 การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนรายได้สินคา้ House Brand

 การเพ่ิมขึ้นของอัตรากําไรขั้นต้นของทุกกลุ่มสินค้า

 การเพ่ิมขึ้นของรายได้ศูนย์กระจายสินค้า ซ่ึงสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง

กําไรขั้นต้น และ อัตรากําไรขั้นต้น

10



644 643 696

223 252
327

364 369
440

162 147

172
160 93

104353 375

299
1,907.0 1,879.3 

2,037.8 

10.3% 10.5% 10.8%

2561 2562 2563
ค่าใช้จ่ายพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายพนักงานบริหาร
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ค่าใช้จ่ายการตลาด ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)

ค่าใช้จ่ายในการขาย, EBITDA, และ กําไรสุทธิ

Key Changes
 จากงบการเงิน งวด 12 เดือน ปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้น 

158.7 ล้านบาท หรือ 8.5% เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า โดยหลักเกิดจาก
 การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานบริหาร 
 การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดสาขาใหม่
 การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากรายได้รวมท่ีเพ่ิมขึ้น

 อย่างไรก็ตาม ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญมีแนวโน้มลดลงจากการปรับปรุงการบริหาร
ลูกหน้ีให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

33 10

ล้านบาท / % ต่อรายได้รวม

1,254 1,563 1,652

6.8% 8.7% 8.7%

2561 2562 2563

EBITDA อัตรา EBITDA

439 726 727

2.4% 4.0% 3.8%

2561 2562 2563

กําไรสุทธิ อัตรากําไรสุทธิ

EPS
(THB) 0.31 0.34 0.34

ล้านบาท / % ต่อรายได้รวม

(18)

11

ค่าใช้จ่ายในการขาย EBITDA & กําไรสุทธิ



อัตราส่วนทางการเงินที่สําคญั

อัตราส่วนทางการเงินวงจรเงินสด

อัตราส่วน
หน้ีสินต่อ

ทุน

ผลตอบ
แทนของ
ผู้ถือหุ้น

วงจรเงิน
สด

ระยะเวลา
สินค้าคง

คลัง

ระยะเวลา
เจ้าหน้ี
การค้า

ระยะเวลา
ลูกหน้ี
การค้า

118 130 144

2561 2562 2563

149 162 180

2561 2562 2563

19 17 18

2561 2562 2563

3.09

1.81 1.93

2561 2562 2563

49 49 54

2561 2562 2563

9.2%

11.2%
10.1%

2561 2562 2563
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คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญ               
ผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป ี2563 ในรูปแบบ QR Code (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2)

การลงมติ เน่ืองจากวาระน้ีเปน็วาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี
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พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริ ษัทย่อย สําหรับปี บัญชี  ส้ินสุด              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 2



สรุปงบกําไร(ขาดทุน) – สะสมงวด 12 เดือน

งบการเงนิรวม สะสม 12M2563 สะสม 12M2562 เปล่ียนแปลง

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขาย 18,617.76 98.38 17,730.35 98.66 887.41 5.01

รายได้จากการบริการ 159.62 0.84 138.35 0.77 21.27 15.37

รายได้อื่น 147.44 0.78 103.12 0.57 44.32 42.98

รวมรายได้ 18,924.82 100.00 17,971.82 100.00 953.00 5.30

ต้นทุนขาย 15,737.30 83.16 14,910.74 82.97 826.56 5.54

กําไรขั้นต้น (1) 3,040.08 16.19 2,957.96 16.55 82.12 2.78

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,037.80 10.77 1,879.08 10.46 158.71 8.45

ค่าใช้จ่ายอื่น 0.66 0.00 26.32 0.15 -25.66 -97.48

EBIT 1,149.06 6.07 1,155.67 6.43 -6.61 -0.57

ดอกเบ้ียจ่าย 245.13 1.30 298.04 1.66 -52.90 -17.75

ภาษีเงินได้ 177.25 0.94 132.12 0.74 45.12 34.15

กําไรสุทธิ 726.68 3.84 725.51 4.04 1.17 0.16

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 503.03 2.66 407.77 2.27 95.26 23.36

EBITDA 1,652.09 8.73 1,563.44 8.70 88.65 5.67
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ ล้านบาท %ต่อสินทรัพย์รวม ล้านบาท %ต่อสินทรัพย์รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 99.52 0.48 204.02 1.12
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 996.45 4.80 859.90 4.74
สินทรัพย์จากสิทธิการให้เช่า 22.79 0.11 0.00 0.00
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 8,559.71 41.22 7,048.16 38.83
สินทรัพย์มีตัวตนและไม่มีตัวตน - สุทธิ 10,504.33 50.59 9,705.30 53.47
สิทธิการใช้-ทรัพย์สิน 491.01 2.36 0.00 0.00
อื่นๆ 91.36 0.44 334.34 1.84
รวมสินทรัพย์ 20,765.17 100.00 18,151.71 100.00
หนี้สิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,852.31 33.00 5,731.71 31.58
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 2,845.06 13.70 2,488.18 13.71
สิทธิการใช้-หน้ีสิน 261.32 1.26 40.57 0.22
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,539.37 17.04 3,339.14 18.40

อื่นๆ 177.36 0.85 91.75 0.51
รวมหนี้สิน 13,675.41 65.86 11,691.34 64.41
ส่วนของเจ้าของ

ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและชําระแล้ว 2,165.52 10.43 1,856.16 10.23
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 3,646.99 17.56 3,646.99 20.09
ส่วนตํ่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน -598.39 -2.88 -598.39 -3.30
กําไร(ขาดทุน)สะสม 1,888.69 9.10 1,549.65 8.54
อื่นๆ -13.05 -0.06 5.96 0.03
รวมส่วนของเจ้าของ 7,089.76 34.14 6,460.37 35.59
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บริษัทได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี 
สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่าน
การพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564
และคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนําเสนอต่อท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยสําหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม    
และออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็น
ทุนสํารองตามกฏหมายและการจ่ายปันผล

วาระที่ 3



การจัดสรรเงินกาํไรสทุธิเปน็ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 681.75 ล้านบาท 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย จํานวน 34.20 ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล 
คณะกรรมการพิจารณาให้จ่ายปันผลจากกําไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จํานวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล
ประมาณหุ้นละ 0.0833333333 บาท ต่อหุ้น คิดเป็น จํานวนเงินประมาณ 180.46 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
รายใดมี เศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 
0.0833333333 บาท ต่อหุ้น และคณะกรรมการพิจารณาให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณ 
0.0092592593 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 20.05 ล้านบาท 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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กําหนดการเก่ียวกับการจ่ายปันผล
รายละเอียด วันที่

- กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 4 มีนาคม 2564
- กําหนดจ่ายปันผล 5 พฤษภาคม 2564
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หน่วย รายละเอียด

กําไรสุทธิ ประมาณ (ล้านบาท) 681.75  

จํานวนหุ้นเดิม (หุ้น) 2,165,517,966

อัตราการจ่ายปันผลต่อกําไร ประมาณ (%) 30.96

ปันผลรวม ประมาณ (ล้านบาท) 200.51

ปันผลต่อหุน้ ประมาณ (บาท/หุ้น) 0.0925925926  

(1) จ่ายเป็นหุ้น 

- มูลค่า ประมาณ (ล้านบาท) 180.46

- จํานวนหุ้น ประมาณ (หุ้น) 180,459,831 

- อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) 12:1

- มูลค่าต่อหุ้น ประมาณ (บาท/หุ้น) 0.0833333333 

(2) จ่ายเป็นเงินสด

- มูลค่า ประมาณ (ล้านบาท) 20.05

- มูลค่าต่อหุ้น ประมาณ (บาท/หุ้น) 0.0092592593 



พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 
1 จํานวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย โดย
ไม่คิดมูลค่า

วาระที่ 4
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บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
จํานวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทํางานกับ
บริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว และเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการ
ประกอบธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 

1) การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของ
บริษัทฯ ชุดที่ 1 เป็นจํานวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 (ESOP-W1)
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4)

2) การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของ
บริษัทฯ ชุดที่ 2 เป็นจํานวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 (ESOP-W2)
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 5)

3) การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของ
บริษัทฯ ชุดที่ 3 เป็นจํานวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 3 (ESOP-W3)
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 6)
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นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอํานาจในการดําเนินการพิจารณากําหนดรายชื่อพนักงานผู้มี
สิทธิได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ     
การกําหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นที่จําเป็นรวมถึงการดําเนินการ                 
ใด ๆ ตามที่จําเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แก่พนักงาน
ของบริษัทในครั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอํานาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกําหนด โดยจะไม่มี
พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมด และบริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 
2,034 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,165,520,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,165,517,966 บาท โดย
การตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจําหน่าย จํานวน 2,034 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน

วาระที่ 5
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เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผล ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จํานวน 2,034 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 2,165,520,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จํานวน 2,165,517,966 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จํานวน

2,165,517,966 บาท (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบหกบาท)

แบ่งออกเป็น 2,165,517,966 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 2,165,517,966 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่ง

หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (        - )”
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,034 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
2,165,520,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,165,517,966 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ
ท่ียังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 2,034 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

การลงมติ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 
1 ,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเ บียนเดิม จํานวน 
2 , 1 6 5 , 5 1 7 ,966  บ าท  เ ป็ น ทุ น จดท ะ เ บี ยน จํ า นวน 
3,243,684,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 
1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล การเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจ
ทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของ
บริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

วาระที่ 6
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 การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 3,243,684,982 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

1. เพ่ือรองรับการจา่ยหุน้ปันผล ไม่เกิน 180,459,831 หุ้น

2. เพ่ือรองรับการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบ
มอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate)

ไม่เกิน 866,207,185 หุ้น 

 ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) ไม่เกิน 649,655,389 หุ้น
 บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ไม่เกิน 216,551,796 หุ้น

3. เพ่ือรองรับการใช้สิทธติามใบสาํคัญแสดงสทิธทิี ่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษทัฯ ที่จัดสรรใหแ้กพ่นกังานของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1

ไม่เกิน 31,500,000 หุ้น 
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สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
(รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3) และเพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏในวาระท่ี 4)
นอกจากน้ี บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป 
(General Mandate) จํานวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือให้
บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนสําหรับรองรับแผนการลงทุนและการขยายกิจการในอนาคตได้ทันกาล 
และ/หรือ เพ่ือให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้ทันต่อความ
ต้องการและในสภาวะการณ์ท่ีเหมาะสม และ/หรือเพ่ือใช้ในการชําระหน้ี 

บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 3,243,684,982 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล การเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงาน
ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอในวาระท่ี 3 และ วาระท่ี 4



30

และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกับกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 3,243,684,982 บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบสามล้านหกแสน
แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสองบาท)

แบ่งออกเป็น 3,243,684,982 หุ้น (สามพันสองร้อยสี่สิบสามล้านหกแสน
แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 3,243,684,982

หุ้น
(สามพันสองร้อยสี่สิบสามล้านหกแสน
แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (        - )”

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
จํานวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่าย              
หุ้นปันผล

วาระที่ 7
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บริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพ่ือเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
มอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจาทําความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งดําเนินการ
ต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และ

(3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็นและเก่ียวข้อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน 
เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็น และ
สมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการจ่ายหุ้นปนัผลและการมอบอํานาจท่ีเกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
จํานวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจ
ทั่วไป (General Mandate)

วาระที่ 8
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บริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 
(หุ้น)

ร้อยละต่อทุนชําระแล้วของ
บริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
(Right Offering) หุ้นสามัญ ไม่เกิน 

649,655,389 ไม่เกินร้อยละ 30

2.  บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) หุ้นสามัญ ไม่เกิน 

216,551,796 ไม่เกินร้อยละ 10

จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่จะจัดสรรให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่เกิน 
649,655,389 หุ้นหรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
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นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ
มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
การดําเนินการดังต่อไปนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคราวเดียวทั้งจํานวน หรือหลายคราว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)

2) กําหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว

3) เจรจา ตกลง เข้าทําและลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จําเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่
ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจําเป็น)

4) ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสาร
ใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นเอกสารต่อ
เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงาน ใด ๆ ที่เก่ียวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนํา
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

5) ดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวตามสมควร
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate)
และการมอบอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
ดังรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
จํานวนไม่เกิน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 1

วาระที่ 9
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บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 1 จํานวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเป็นการรักษาบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถให้ทํางานกับบริษัทฯ 
ต่อไปในระยะยาว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ดังต่อไปนี้

1) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว

2) การเข้าเจรจาทําความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งดําเนินการต่าง ๆ อัน
เก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และ

3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและ
หลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ 
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็น และสมควร
เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1 บาท เพ่ือรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ 
ครั้งท่ี 1 และการมอบอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ดังรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน



พิจารณาอนุมัติการเลือกแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก
วาระหนึ่ง

วาระที่ 10
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นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
 รองประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสีย่ง
 กรรมการผู้จัดการ

นางนาตยา ตั้งมิตรประชา 
 กรรมการ
 รองประธานกรรมการบริหาร
 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 รองกรรมการผู้จัดการ

นายธรินทร์ ธนียวัน 
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

AGM2021

1

2

3

กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในปีนี้มีจํานวน 3 ท่าน 



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี               
1 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ัง
เปน็กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าบุคคลท้ัง 3 ท่าน ท่ีได้รับเลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการเป็นผู้ท่ีมี ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมต่อธุรกิจ พร้อมท้ังมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้อง 

ท้ังน้ีตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน
กรรมการเปน็รายบุคคล โดยมีประวัติของกรรมการท่ีเสนอแต่งต้ังดังน้ี

43
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นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา (อายุ 67 ป ี)
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 28 พฤษภาคม 2561 (2 ปี 11 เดือน)

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรม/สัมมนา
 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 14 แห่ง (รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดับที่ 7)

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร/กรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง /กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)
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นางนาตยา ต้ังมิตรประชา (อายุ 66 ป ี)
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 28 พฤษภาคม 2561 (2 ปี 11 เดือน)

การอบรม/สัมมนา
 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 14 แห่ง (รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดับที่ 7)

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน /                    
รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)
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นายธรินทร์ ธนียวัน (อายุ 36 ปี )
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งต้ัง
 3 กรกฎาคม 2562 (1 ปี 9 เดือน)

ประวัติการศึกษา
 MBA, Business Administration, Finance, The Wharton School, 

University of Pennsylvania
 BBA, Finance, Thammasat University
 HBA, Exchange Program, The University of Western Ontario –

Richard Ivey School of Business 
การอบรม/สัมมนา
 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท

2558-ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ

Group Strategy and Government Relation
Chief Commercial Officer Lazada Group

2561-2563 Country Head Thailand Grab taxi (Thailand) Co., Ltd

2550-2559 Project Leader BCG The Boston Consulting Group



 คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้มีการกล่ันกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า
บุคคลท้ัง 3 ท่านท่ีได้รับเลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นผู้ท่ีมี ความรู้ ความสามารถ เหมาะสม
ต่อธุรกิจ พร้อมท้ังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้อง

 มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในวาระน้ี ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี

1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีถือ

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคน
เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยจะไม่สามารถใช้รูปแบบในการเลือกตั้ง โดยแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
บุคคลหลายๆ คนได้

3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนาม
กํากับไว้และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการท้ังหมดให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือนับคะแนนเสียง
ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ จะถือว่างดออกเสียง
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พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ประจําปี 2564

วาระที่ 11



ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีกรรมการแต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กับ
ตลาดและบริษัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษา
กรรมการท่ีมีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกําหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้กรรมการ
ของบริษัทประจําปี 2564 รวมกันทุกคณะภายในวงเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี โดยมี
อัตราคงเดิมเม่ือเปรียบเทียบกับป ี2563 ดังน้ี
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2564 2563

ค่าตอบแทน
รายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน

รายเดือน เบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ 40,000 บาท 30,000 บาท 40,000 บาท 30,000 บาท
รองประธานกรรมการ 35,000 บาท 25,000 บาท 35,000 บาท 25,000 บาท
กรรมการอิสระ 30,000 บาท 25,000 บาท 30,000 บาท 25,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการ - - - -
กรรมการ - - - -
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ - 25,000 บาท - 25,000 บาท
กรรมการอิสระ - 20,000 บาท - 20,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ประธานกรรมการ - 25,000 บาท - 25,000 บาท
กรรมการอิสระ - 20,000 บาท - 20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ - 25,000 บาท - 25,000 บาท
กรรมการอิสระ - 20,000 บาท - 20,000 บาท

หมายเหตุ หมายเหตุ กรรมการที่เปน็ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมในการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ



คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําป ี2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในวาระน้ี ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และการกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจําปี 2564

วาระที่ 12
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คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2564 โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีท่าน
ใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายช่ือดังต่อไปนี้

สําหรับการกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 กําหนดไว้เป็นจํานวนวงเงินไม่เกิน 3,350,000 บาท
ลดลงจากปีก่อนจํานวน 1,100,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของค่าสอบบัญชีประจําปี 
2563 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) ซ่ึงจะเบิกจ่ายตามความเป็น
จริง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอ่ืนที่มิใช่การสอบบัญชี (Non-audit fees) ที่จ่ายให้กับ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2563)

รายชื่อผูส้อบบญัชี ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที่

จํานวนปีทีล่งลายมอืชือ่
รับรอง

งบการเงินของบรษิัทในรอบ

1. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต 3970 - ปี และ/หรือ

2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร 3853 - ปี และ/หรือ

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 5313 - ปี

รายการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563

ค่าสอบบัญชี (Audit fee) 3,350,000 4,450,000



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด เพ่ือเปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2564 และกําหนดค่าสอบ
บัญชีประจําป ี2564 เปน็จํานวนเงินไม่เกิน 3,350,000 บาท 

การลงมติ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น
กู้ของบริ ษัทฯ ภายใต้วงเงิน ไม่ เ กิน 
10,000,000,000 บาท

วาระที่ 13
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วัตถุประสงค์
เพ่ือใช้สําหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ หลายอย่างรวมกันดังต่อไปน้ี เพ่ือใช้
ในการประกอบธุรกิจท่ัวไป การลงทุนขยายสาขา การชําระคืนหน้ีสินเดิม และ/หรือ เป็น
เงินทุนหมุนเวียน หรือวัตถุประสงค์อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประเภท

หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง หุ้นกู้ประเภทกําหนดระยะเวลา หุ้นกู้
ประเภทไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจการ (Perpetual Debentures) หุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่
ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยชําระคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเม่ือครบกําหนดไถ่ถอน มี
หรือไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุผู้ถือหรือไม่ระบุช่ือ และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซ่ึงจะ
ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในขณะท่ีเสนอขาย
และออกหุ้นกู้น้ัน ๆ ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

วงเงิน มูลค่ารวมหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหน่ึง (Revolving) ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หากเป็น
สกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันท่ีออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีมีการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว

บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 10,000,000,000 บาท 
เพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือวัตถุประสงค์ อ่ืนใดตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การเสนอขาย

สามารถเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ใน
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยจะทําการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ 
ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันใน
ประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่
มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยเสนอขายเป็นรุ่นเดียว หรือแบ่งเสนอ
ขายเป็นหลายรุ่นแยกต่างหากจากกันได้ ตามความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของบริษัท ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สํานัก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือตาม
ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออก
และเสนอขายหุ้นกู้นั้น

อัตราดอกเบี้ย

ตามที่เหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง และ
ปจัจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/
หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องทีมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
แต่ละคราว

อายุ

ตามที่เหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง และ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง สําหรับกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
(Perpetual Debentures) จะไม่มีวันหมดอายุทั้งนี้้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดของหน่วยงานที่กํากับ
ดูแล

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ
ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด และ/หรือ บริษัทอาจมี
หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่
จะออกในแต่ละคราว

เง่ือนไขพิเศษ
ในกรณีที่บริษัทไถ่ถอน หรือ ชําระคืนหุ้นกู้ หรือ ซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกําหนด ที่ได้ออกภายในวงเงินที่
ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถอกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ทดแทนเพ่ิมเติมอีกได้ภายใน
เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving Basis) ตามที่กําหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว



คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 10,000,000,000
บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ

การลงมติ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 14
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