
ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม ช้ัน 3 
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ   
เลขท่ี 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําป ี2564
บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

งดแจกของท่ีระลึก บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่าง
รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมาเข้าร่วมประชุม

เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น.
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วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. แบบแจง้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
 2. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 
 3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
 4. รายละเอียดการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนักงานของ
  บรษิัทฯ ชดุที่ 1 (ESOP-W1) 
 5.  รายละเอียดการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนักงานของ
  บรษิัทฯ ชดุที่ 2 (ESOP-W2) 
 6. รายละเอียดการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนักงานของ
  บรษิัทฯ ชดุที่ 3 (ESOP-W3) 
 7. ขอ้มลูบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 8. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 9. ค าชีแ้จงเก่ียวกบัเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะในการลงทะเบียน

เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 10. ขอ้มลูกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
 11. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 
 12. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 13. ขอ้ปฏิบตัิการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ หอ้งสขุมุวิท แกรนด ์
บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเจดบับลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหวัขอ้สรุปขอ้มลูทางการเงินในรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์
(QR Code) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 

การลงมติ เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 ก าหนดให้บริษัทฯ ตอ้งจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ  
วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีทุกปี ในการนี ้บริษัทฯ  
ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบรษิัทแลว้โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนา้ 150-156 ของรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์
(QR Code) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณางบการเงินรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยส าหรบั
ปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษิัทฯ แลว้ จึงเห็นควรเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควร
เสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรบัปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 

 ทัง้นี ้ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในปี 2563 สามารถสรุปไดด้งันี ้

ขอ้มลูงบการเงินการเปรยีบเทียบ (บางส่วน) ของบรษิัทฯ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2563 2562 
สินทรพัยร์วม 20,765.17 18,151.71  21,623.44 18,666.96  
หนีส้ินรวม 13,675.41 11,691.34  14,058.68 11,686.65  
รายไดร้วม 18,924.82 17,971.82  18,932.39 17,979.88  
ก าไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่) 726.68 725.51  681.75 683.02  
ก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,800.14 1,495.30  1,682.73 1,422.82  
ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.34 0.46  0.31 0.43  
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การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 ก าหนดให้บริษัทฯ  
ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมาย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 54,350,000 บาท ซึ่งยงัคงนอ้ย
กว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 681.75 ลา้นบาท จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2563 จ านวน 34.20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
2563 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ซึ่งจะท าใหท้นุส ารองตามกฎหมายของบรษิัทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 88,550,000 บาท  

นอกจากนี ้ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 51 ก าหนดหา้มมิใหจ้่ายเงิน
ปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน  และบริษัทฯ
สามารถจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นไดห้ากไดร้ับความเห็นชอบจากที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้ ตามที่ก าหนดในมาตรา 117 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
อตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและการจดัสรรทนุ
ส ารองต่าง ๆ 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 681.75 ลา้นบาท 
และมีก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จ านวน 1,800.14 ลา้นบาท จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จ่ายปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2563 จากก าไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นหุน้
สามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงนิปันผลประมาณ 0.0833333333 บาท ต่อหุน้ รวมมลูค่าทัง้สิน้ประมาณ 180.46 
ลา้นบาท ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน 
ในอตัรา 0.0833333333 บาทต่อหุน้ และ  

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณ 0.0092592593 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 
20.05 ลา้นบาท  
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รวมการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุน้ปันผล เป็นการจ่ายปันผลในอตัราประมาณ 0.0925925926 บาท
ต่อหุน้ หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 200.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ยละ  30.96 
ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีและทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัปันผลในวนัที่ 4 มีนาคม 2564 (Record 
Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัรา
ที่กฎหมายก าหนด 

ทั้งนี ้ เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ  
ไดจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

1. ก าไรสทุธิ (เฉพาะกิจการ) (บาท) ส าหรบัปี 

2563 และ 2562 ตามล าดบั 

681,748,885 683,018,403 

2. จ านวนหุน้ช าระแลว้ (หุน้) 2,165,517,966 1,856,160,000 

3. จ านวนปันผลจา่ยคดิเป็น (บาทตอ่หุน้) 0.0925925926 0.185185185186 

4. รวมจ านวนการจา่ยปันผลทัง้สิน้ประมาณ 

(ลา้นบาท) 

200.51 343.73 

5. อตัราจา่ยเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 30.96 52.98 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท ในการพิจารณาจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้นัน้ คณะกรรมการบรษิัทไดค้  านึงถงึ
ปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมนุเวียน สถานะการเงินของบรษิัทฯ 
หรือแผนการด าเนินงานในอนาคตและความตอ้งการในการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัอื่น ๆ ในการนี ้คณะกรรมการบริษัท 
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดขา้งตน้ 

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรบัปันผลดังกล่าวขา้งตน้ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
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การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่
พนักงานของบริษัทฯ คร้ังที ่1 จ านวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เนื่องจากบรษิัทฯ มีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 1 จ านวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย ใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมลูค่าโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็น
การสรา้งแรงจูงใจใหก้ับพนกังาน และเป็นการรกัษาบุคลกรที่มีความรูค้วามสามารถใหท้ างานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะ
ยาว และเพื่อสรา้งประโยชนส์งูสดุใหก้บัองคก์ร และใหเ้กิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 จ านวนไม่เกิน 
31,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า แบ่งเป็น 

1) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ  
ชุดที่ 1 เป็นจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 (ESOP-W1) 
(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 

2) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ  
ชุดที่ 2 เป็นจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 (ESOP-W2) 
(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) 

3) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ  
ชุดที่ 3 เป็นจ านวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 3 (ESOP-W3) 
(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6) 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท 

และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับ  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ

คณะกรรมการบรหิารของบริษัท มีอ านาจในการด าเนินการพิจารณาก าหนดรายชื่อพนกังานผูม้ีสิทธิไดร้บัใบส าคญัแสดง

สิทธิและจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่พนกังานแต่ละรายดังกล่าวจะไดร้บั การก าหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
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รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นที่จ  าเป็นรวมถึงการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอ

ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แก่พนักงานของบริษัทในครัง้นี ้ภายใตข้อบเขตอ านาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่

เก่ียวขอ้งก าหนด โดยจะไม่มีพนกังานรายใดไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิทัง้หมด และบริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที่ไดร้บัมติอนมุตัิ

จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้
จ านวนรวมกันตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ  ในครัง้นี ้ทัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,034 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 2,165,520,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,165,517,966 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยัง
ไม่ได้ออกจ าหน่าย จ านวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
(รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3) และเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ 
ใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ (รายละเอียดปรากฏในวาระท่ี 4) นอกจากนี ้บรษิัทฯ มีความประสงคจ์ะเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนส าหรับรองรับแผนการลงทุน 
และการขยายกิจการในอนาคตไดท้นักาล และ/หรือ เพื่อใหบ้รษิัทฯ มีความคล่องตวัในการใชเ้งินทนุหมนุเวียนในกิจการได้
ทันต่อความตอ้งการและในสภาวะการณท์ี่เหมาะสม และ/หรือเพื่อใชใ้นการช าระหนี ้ ทั้งนี ้รายละเอียดของการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบรษิัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาต่อไปในวาระท่ี 6 

อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดว่า บริษัทมหาชนจ ากัดจะเพิ่มทุนจากจ านวน 
ที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มขึน้ และจะกระท าไดเ้มื่อหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงิน  
ค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุน้ท่ีเหลือนัน้เป็นหุน้ท่ีออกไวเ้พื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 

เนื่องจากปัจจบุนั บรษิัทฯ มีหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 2,034 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
ซึ่งเป็นหุน้สามัญที่เหลือจากการจดัสรรเพื่อจ่ายหุน้ปันผล ตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,034 บาท  
จากทุนจดทะเบียนจ านวน 2,165,520,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,165,517,966 บาท โดยการตดัหุน้สามญั 
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ที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 2,034 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท นอกจากนี ้บรษิัทฯ จะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ
ของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ 
ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 2,165,517,966 บาท (สองพนัหนึ่งรอ้ยหกสิบหา้ลา้นหา้แสน
หน่ึงหมื่นเจ็ดพนัเกา้รอ้ยหกสิบหกบาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,165,517,966 หุน้ (สองพนัหนึ่งรอ้ยหกสิบหา้ลา้นหา้แสน
หน่ึงหมื่นเจ็ดพนัเกา้รอ้ยหกสิบหกหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามญั 2,165,517,966 หุน้ (สองพนัหนึ่งรอ้ยหกสิบหา้ลา้นหา้แสน
หน่ึงหมื่นเจ็ดพนัเกา้รอ้ยหกสิบหกหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (        -         )” 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,034 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,165,520,000 บาท  
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,165,517,966 บาท โดยการตัดหุน้สามัญที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 2,034 หุน้ มูลค่า 
ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้
ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจในการจดทะเบียนลดทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,243,684,982 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และการ
แก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
(รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3) และเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ 
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ใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ (รายละเอียดปรากฏในวาระท่ี 4) นอกจากนี ้บรษิัทฯ มีความประสงคจ์ะเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 866,207,185 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อให้
บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนส าหรบัรองรบัแผนการลงทุนและการขยายกิจการในอนาคตไดท้ันกาล และ/หรือ เพื่อใหบ้ริษัทฯ  
มีความคล่องตวัในการใชเ้งินทนุหมนุเวียนในกิจการไดท้นัต่อความตอ้งการและในสภาวะการณท์ี่เหมาะสม และ/หรือเพื่อ
ใชใ้นการช าระหนี ้ 

ทั้งนี ้รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)  
(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,243,684,982 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 
1,078,167,016 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังาน
ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ไดเ้สนอในวาระที่ 3 และ วาระที่ 4 และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไ้ข
หนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใช้
ขอ้ความใหม่ ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,243,684,982 บาท (สามพนัสองรอ้ยสี่สิบสามลา้นหกแสน
แปดหมื่นส่ีพนัเกา้รอ้ยแปดสิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น 3,243,684,982 หุน้ (สามพนัสองรอ้ยสี่สิบสามลา้นหกแสน
แปดหมื่นส่ีพนัเกา้รอ้ยแปดสิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามญั 3,243,684,982 หุน้ (สามพนัสองรอ้ยสี่สิบสามลา้นหกแสน
แปดหมื่นส่ีพนัเกา้รอ้ยแปดสิบสองหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (        -         )” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
2,165,517,966 บาท เ ป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,243,684,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
1,078,167,016 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังาน
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ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี ้
ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 
1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
180,459,831 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  
มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงัต่อไปนี  ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

(2) การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ  อนัเก่ียวเนื่องกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน  ดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็น และสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน
ดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 180,459,831 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล
และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
866,207,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยเป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลดงัต่อไปนี ้

อย่างไรก็ดี จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีจะจดัสรรใหก้บับคุคลดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่เกิน 649,655,389 หุน้
หรือไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท 
และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บรษิัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวทัง้จ านวน หรือหลายคราว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุน้สามญั
เพิ่มทุนที่เสนอขายตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนมุตัิการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

(2) ก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้องกับ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

(3) เจรจา ตกลง เขา้ท าและลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแกไ้ขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน  
ที่ปรกึษากฎหมาย ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรือ ผูใ้หบ้รกิารอื่นใด (หากจ าเป็น) 

(4) ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผนัต่าง ๆ หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกับการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงาน 

จัดสรรให้แก ่ ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

ร้อยละต่อทนุช าระแล้วของ
บริษัทฯ 

1 ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น 

(Right Offering) 

หุน้สามญั ไม่เกิน 
649,655,389 

ไม่เกินรอ้ยละ 30 

2 บคุคลในวงจ ากดั

(Private Placement) 

หุน้สามญั ไม่เกิน 
216,551,796 

ไม่เกินรอ้ยละ 10 
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ใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ  

(5) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวตามสมควร 

ในกรณีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ากัด โดยเสนอขายใหผู้ล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งกรณีที่ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัตอ้งมีจ านวน  
ไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือนโดยผูล้งทนุจะตอ้งไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจ ากัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) เรื่อง การอนญุาตใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั ซึ่งอาจเป็น 

(ก) “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัท ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนั
ท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการ
บรษิัทมอบหมายก าหนดราคาเสนอขายหุน้เพื่อจดัสรรหุน้เพิ่มทนุในแต่ละครัง้ โดยราคาที่น ามาถวัเฉล่ียดงักล่าว
ตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซือ้ขายหุน้นัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี ้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตอุนัควร เมื่อ
พิจารณาถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได ้แต่
ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ค  านวณไดข้า้งตน้ โดยในการก าหนดส่วนลดดงักล่าวคณะกรรมการ
บรษิัทตอ้งพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้และผลประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษิัทฯ หรือ  

(ข) ราคาที่ก าหนดโดยผ่านการะบวนการที่เปิดใหน้กัลงทนุสถาบนัแสดงความประสงคท์ี่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ของบรษิัทฯ ณ 
ระดบัระคาที่ตอ้งการ (book building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือ 

(ค) ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
ใหค้วามเห็นชอบ 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการมอบอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ในการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรร
ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ คร้ังที ่1 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เนื่องจากบรษิัทฯ มีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ

บริษัทฯ ครัง้ที่ 1 จ านวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า ใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสรา้งแรงจงูใจ

ให้กับพนักงาน และเป็นการรักษาบุคลกรที่มีความรูค้วามสามารถให้ท างานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 4 ขา้งตน้ 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมี
อ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงัต่อไปนี  ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข  และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

(2) การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ  
อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน 
เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้
สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการ
อื่นใดอนัจ าเป็น และสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน 31,500,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ1 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่ออกใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 และการมอบอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ในการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนมาตรา 71 และขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 21 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง 
ที่นานสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 นี ้มีกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน โดย
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายชื่อกรรมการ 
ทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ 

ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที ่ 
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท  
ในปี 2563 

(คร้ัง) 

จ านวนคร้ังที ่ 
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ  

ชุดย่อยในปี 2563 
(คร้ัง) 

จ านวนปีที่
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของ

บริษัทฯ 

1. นายอดิศกัดิ ์ตัง้มิตรประชา กรรมการบรษิัท และ                  
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความเส่ียง 
  

6/6 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

4/4 

2 ปี 11 เดือน 

2. นางนาตยา ตัง้มิตรประชา กรรมการบรษิัท 
รองประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  

6/6 
- 
- 

- 
- 

2/2 

2 ปี 11 เดือน 

3. นายธรนิทร ์ธนียวนั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้
เมื่อ 17 กมุภาพนัธ ์2564) 
ประธานกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง (แต่งตัง้เมื่อ 17 
กมุภาพนัธ ์2564)  

5/6 
- 
 
- 
  

- 
- 
 
- 

1 ปี 9 เดือน 
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เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ  
เขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ได ้ในช่วงระหว่างวนัที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  
ในครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่
มีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาประวตัิและคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กฎเกณฑข์อง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้พิจารณาตามหลกัเกณฑข์องกระบวนการสรรหา
ที่เหมาะสม ซึ่งครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีแลว้ มีความเห็นว่า นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา  
นางนาตยา ตัง้มิตรประชา และนายธรนิทร ์ธนียวนั เป็นผูม้ีทกัษะความรูค้วามสามารถ มีประสบการณท์ี่สอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไดส้รา้งคุณประโยชนใ์หแ้ก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง อีกทัง้ นายธรินทร ์ธนียวนั กรรมการอิสระ 
สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากนี ้บุคคล
ดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน ยังปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตยส์ุจริตเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  
จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาการเลือกตัง้บุคคล
ทัง้ 3 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้
มีส่วนไดเ้สีย) ไดม้ีการกลั่นกรอง พิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้และเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการท่ีจะตอ้งพน้
จากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ นายอดิศกัดิ์ ตัง้มิตรประชา นางนาตยา ตัง้มิตรประชา และนายธรินทร ์ธนียวนั ใหก้ลบัเขา้เป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง  ทัง้นี ้ขอ้มลูบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก
ตามวาระปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 

การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 26 ก าหนดใหก้รรมการบริษัทมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทในรูปของเบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านจะไดร้บัใหส้อดคลอ้งกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทน
ดงักล่าวจะอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและบรษิัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน รวมทัง้เพียงพอท่ีจะ
จูงใจและรกัษากรรมการที่มีคุณภาพไวก้ับบริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนใหก้รรมการของบริษัท
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ประจ าปี 2564 รวมกันทุกคณะภายในวงเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี โดยมีอตัราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 
ดงันี ้

 2564 2563 

 ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 

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 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     

ประธานกรรมการ - 25,000 บาท - 25,000 บาท 
กรรมการอิสระ - 20,000 บาท - 20,000 บาท 

หมายเหต ุกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ จะไม่มีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบีย้ประชุมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท รวมถึงกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ 

ทัง้นี ้กรรมการจะไม่ไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ 

อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัท รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,945,000 บาท 
รายละเอียดปรากฏตาม หวัขอ้ที่ 5. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร หนา้ที่ 62-64 ในรายงานประจ าปี 2563 (ส่ิงที่ส่งมา
ดว้ยล าดบัที่ 2)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ ซึ่งนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 43 ซึ่งก าหนดใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบรษิัท นอกจากนี ้บรษิัทฯ ตอ้งจดั
ใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ/หรือกฎหมาย
หรือกฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั (EY) เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ประจ าปี 2564 เนื่องจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นหนึ่งใน
บริษัทชัน้น าที่ใหบ้รกิารสอบบญัชีในระดบัสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีอตัราค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม โดย
ค่าสอบบญัชีที่เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาส าหรบัปี 2564 ลดลงจากปีก่อนจ านวน 1,100,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณ
รอ้ยละ 24 ของค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ทัง้นี ้ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตดังกล่าว
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห ้EY จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของ EY แทนได ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที ่
จ านวนปีทีล่งลายมือชื่อใน 
งบการเงนิของบริษัทฯ 

 

1. นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต 3970 - ปี  และ/หรือ 
2. นางสาววิสสตุา จรยิธนากร 3853 - ปี  และ/หรือ 
3. นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 5313 - ปี  

ทั้งนี ้ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร กรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2564 ของบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากัด แลว้ มีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีที่เสนอเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท
เพื่อพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ดงันี ้

รายการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

ค่าสอบบญัชี (Audit fee) 3,350,000 4,450,000 
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ทั้งนี ้ ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง  
โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี (Non-audit fees) ที่จ่ายใหก้ับบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
3,350,000 บาท  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ซึ่งไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงนิไม่เกิน 10,000,000,000 บาท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 
10,000,000,000 บาท เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ หรือวตัถุประสงคอ์ื่น
ใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

วัตถุประสงค ์ เพื่อใชส้ าหรบัวัตถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี ้

เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจทั่วไป การลงทุนขยายสาขา การช าระคืนหนีสิ้นเดิม 

และ/หรือ เป็นเงินทุนหมนุเวียน หรือวตัถุประสงคอ์ื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร 

ประเภท หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หุ้นกู้ประเภทก าหนด

ระยะเวลา หุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Debentures) หุ้นกู้

ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดทยอยช าระคืนเงินตน้หรือคืนเงินต้นครัง้

เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุผูถื้อหรือไม่ระบุชื่อ 

และมีหรือไม่มีผู้แทนผูถื้อหุ้นกู ้ซึ่งจะขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด 

และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในขณะที่เสนอขายและออกหุน้กูน้ั้น ๆ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของการออกหุน้กูใ้นแต่ละครัง้  

วงเงนิ มลูค่ารวมหุน้กู ้ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving) ไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท หาก

เป็นสกลุเงินต่างประเทศใหใ้ชอ้ตัราแลกเปล่ียนในวนัที่ออกหุน้กู ้(issue date) ในแต่

ละคราว 
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สกุลเงนิ เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการ

ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละคราว 

การเสนอขาย สามารถเสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ 

และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) โดยจะท าการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว

ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุน

เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบันใน

ต่างประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุนที่มีลักษณะเฉพาะตาม

ความหมายที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายเป็นรุ่นเดียว หรือ

แบ่งเสนอขายเป็นหลายรุ่นแยกต่างหากจากกันได ้ตามความจ าเป็นในการใชเ้งิน

ของบรษิัท โดยขึน้อยู่กบัดุลพินิจของบรษิัท ทัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยส์ านักคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง 

กฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัในขณะที่ออกและเสนอ

ขายหุน้กูน้ัน้ 

อัตราดอกเบีย้ ตามที่เหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกูใ้น

แต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี ้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งที

มีผลใชบ้งัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อาย ุ ตามที่เหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกูใ้น

แต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ส าหรับกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบรษิัท (Perpetual Debentures) จะไม่มีวนัหมดอายทุัง้นี ้อ้ยู่

ภายใตข้อ้ก าหนดของหน่วยงานที่ก ากบัดแูล 

การไถ่ถอนก่อนครบ
อายุ 

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษัทไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด และ/

หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ตกลงและเงื่อนไขของหุน้กูท้ี่จะออกในแต่ละคราว 

เงือ่นไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทไถ่ถอน หรือ ช าระคืนหุน้กู ้หรือ ซือ้คืนหุน้กูก้่อนก าหนด ที่ไดอ้อก

ภายในวงเงินท่ีไดร้ับอนุมัติข้างตน้ บริษัทสามารถอกและเสนอขายหุ้นกูชุ้ดใหม่
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ทดแทนเพิ่มเติมอีกไดภ้ายในเงื่อนไขและวงเงิน (Revolving Basis) ตามที่ก าหนดไว้

ขา้งตน้ดงักล่าว 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการ
ก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เช่น การก าหนดชื่อ ลกัษณะการเสนอขาย
หุ้นกู้ จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู ้หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่ วย อายุ 
ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียด
การเสนอขาย เป็นตน้ รวมถึง การลงนามในขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้การก าหนดหรือ
เปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทัง้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ 
การน าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนใหม้ีอ  านาจด าเนินการขอ
อนญุาตกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์หรือสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย ์และ /หรือ บุคคลอื่นใดที่ต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือตามที่
เห็นสมควร รวมถึงติดต่อเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญาต่าง ๆ และ /หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และมีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมถึงติดต่อใหข้อ้มลูยื่นเอกสารต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้
และด าเนินการอื่นใดทกุประการท่ีเห็นว่าเหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัทฯ ภายใตว้งเงินไม่เกิน 10,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่14 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record 
Det) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 และไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซต์
ของบรษิัทฯ ที่ www.dohome.co.th ดว้ยแลว้ตัง้แต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ เขา้รว่ม
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวันที่ 8  เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสุขุมวิท แกรนด ์บอลรูม ชั้น 3 
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดย
สถานท่ีจดัการประชมุมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 12 

ในการนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ส าหรบัการ
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ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ล่วงหนา้ ตัง้แต่วนัที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึง วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2564 อย่างไรก็ดี ไม่มี 
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุหรือรายชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุครัง้นี ้

เนื่องดว้ยการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ยงัคงอยู่ในสถานการณก์ารควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดว้ยความห่วงใยในความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทฯ มีความ
ตัง้ใจอย่างเต็มที่ในการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัดา้นสขุอนามยัเป็นหลกั ในการนี ้
บริษัทฯ ไดก้ าหนดขอ้ปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 13 ซึ่งบริษัทฯ ขอความรว่มมือใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านโปรดปฏิบตัิตาม
อย่างเคร่งครดั ซึ่งอาจท าใหม้ีความล่าชา้และความไม่ความสะดวก โดยบริษัทฯ ตอ้งประชุมใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาที่สัน้
และกระชับเพื่อลดเวลาในการที่คนจ านวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และตอ้งจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม 
ในทกุจดุ ซึ่งอาจท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีซึ่งไม่สามารถรองรบัคนจ านวนมากได ้

ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ แทนการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยท่านสามารถมอบฉันทะพรอ้มระบุความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้
กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน โดยข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 อนึ่ง บรษิัทฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะซึ่งมี 
การก าหนดลายละเอียดชดัเจน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 11 หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถ Download หนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค . (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ไดจ้าก https://investor.dohome.co.th/th/downloads/shareholder-meeting 
โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามระบไุวเ้ท่านัน้ 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านใหโ้ปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงั
บรษิัทฯ ภายในวนัจนัทรท์ี่ 5 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. โดยส่งถึงเลขานกุารบรษิัท บรษิัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 
60 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 ทั้งนี ้ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ศึกษาค าชีแ้จงเก่ียวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 9 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บังคับของบริษัทฯ เรื่องการ
ประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 
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หนา้ 21 จาก 21 
 

บริษัทฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านเป็นอย่างสงู และขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา 
และสถานท่ีดงักล่าว  

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นางสาวมยรุีย ์สีทา) 
ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัดแูลกิจการและเลขานกุารบรษิัท 
โดยค าสั่งคณะกรรมการบรษิัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 

 
 
หมายเหต:ุ 
1. ผูถ้ือหุน้สามารถ Download หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ  

ไดต้ัง้แต่วนัที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ https://www.dohome.co.th/ หวัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ ์/ ขอ้มลูผูถ้ือหุน้ / การประชมุผูถ้ือหุน้” 

2. ผูถ้ือหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2563 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์062-197-6688 หรือส่งอีเมลโดยแจง้ช่ือ นามสกลุและที่อยู่ส  าหรบัจดัส่งมาที่ IR@dohome.co.th 

 

mailto:IR@dohome.co.th



