
 
 
 
 
 

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001 
 

หนา้ 1 ของ 30 หนา้ 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม                      
เจดบับลิว แมรอิอท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสขุมุวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

นายอธิวฒัน ์อภิเลิศรุ่งรตัน ์เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นพิธีกรผูด้  าเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”) ในวนันี ้และได้
กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และกล่าวแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย ที่มารว่มประชมุ ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ ์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบ และท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุในครัง้นี ้(“ประธานฯ”) 

2. นายอดิศกัดิ์ ตัง้มิตรประชา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง และ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางนาตยา ตัง้มิตรประชา กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ  

4. นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
5. นายสเุวทย ์ธีรวชิรกลุ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
6. นางสาวอรยิา ตัง้มิตรประชา กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
7. นายมารวย ตัง้มิตรประชา กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม เน่ืองจากตดิภารกิจเร่งด่วน 

1. นายธรนิทร ์ธนียวนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัทมีกรรมการทัง้หมด 8 คน มีกรรมการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 90 ของกรรมการทัง้หมด 

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสมทบ 

1. นายชยานนท ์หอพตัราภรณ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน (ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นบญัชีและการเงิน) 
2. นางสาวพิกลุ สมวนั  ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร 
3. นางนงเยาว ์สะอาด  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

เลขานุการบริษัท และท าหน้าทีเ่ลขานุการทีป่ระชุม 

1.  นางสาวมยรุีย ์สีทา   ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัดแูลกิจการ เลขานกุารบรษิัท และนกัลงทุนสมัพนัธ ์
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หนา้ 2 ของ 30 หนา้ 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 

1. นางสาวอรฤดี เจียมรตันะประทีป 
2. นางสาวภณัภร วณิชกลุนนัท ์

รายชื่อตัวแทนอิสระ 

1. นางสาววิภาดา ศกัดิ์ศรี ที่ปรกึษากฎหมาย จากบรษิัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 
2. นายพฒัพนัธุ ์จนัต๊ะมงคล ผูถื้อหุน้ / ตวัแทนผูถื้อหุน้รายย่อย  

จ านวนผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 พิธีกรผู้ด  าเนินการประชุมไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

มีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง 57 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้ 939,256,939 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ 1,032 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้ 849,557,150 หุน้ 

รวมจ านวน 1,089 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 1,788,814,089 หุน้ 
ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 82.60 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 2,165,517,966 หุน้ 

 จึงถือว่าครบองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ เนื่องจากมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชมุไม่นอ้ย
กว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และนับจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงในที่
ประชุมไดเ้กินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทตามที่ไดร้ะบุไว้ในข้อ 39 ของ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

การด าเนินการประชุม และขั้นตอนการประชุม 
 นายฉัตรชยั ตวงรตันพนัธ์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชมุ 
และมอบหมายใหพ้ิธีกรเป็นผูด้  าเนินการประชมุ ไดช้ีแ้จงรายละเอียด ถึงขัน้ตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการ
แสดงความเห็นและการสอบถาม  

 การด าเนินการประชุมโดยเรียงตามล าดับวาระการประชุมที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยผูด้  าเนินการ
ประชมุจะแจง้รายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน และสรุปผลคะแนนการออกเสียงลงคะแนนเมื่อจบวาระ 

 ในระหว่างการประชุมหากมีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุมเพิ่มเติม ผูถื้อหุน้ท่านที่เขา้มาใหม่ในระหว่างการประชุม
สามารถออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระท่ียงัไม่ไดม้ีการลงมติในท่ีประชมุเท่านัน้ 
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หนา้ 3 ของ 30 หนา้ 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเหน็ 

 เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ที่ยงัคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวงัใน
ขณะนี ้และเพื่อความปลอดภยัตามมาตราการป้องกนัการแพรร่ะบาด COVID-19 การประชมุในวนันีจ้ะงดใชไ้มโครโฟนใน
การซักถามระหว่างการประชุม ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะซกัถามเพิ่มเติมในวาระใด สามารถเขียนค าถามใน
กระดาษค าถามที่ทางบริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมไว ้ โดยเขียนชื่อ-นามสกุล พรอ้มค าถามที่ตอ้งการสอบถามลงในกระดาษ
ค าถาม และส่งใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทเพื่อรบักระดาษค าถาม และส่งมอบใหค้ณะกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร เพื่อตอบ
ค าถาม และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 

วิธีการลงคะแนน 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ที่ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ 
โดยหนึ่ง (1) หุ้น เท่ากับ หนึ่ง (1) เสียง โดยผูถื้อหุ้นจะใช้บัตรลงคะแนนในการลงคะแนนเสียง ส าหรบัการนับคะแนนเสียง
ดงักล่าว จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุและส่วนท่ี
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในระเบียบวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่ีไดม้อบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทนตน 
และไดอ้อกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นั้น บริษัทไดน้ าคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้บนัทึกรวมไวใ้นเครื่องคอมพิวเตอรเ์พื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

 มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเวน้แต่เรื่องที่
กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น 

กาปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

1. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระ เพื่อบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมสามัญประจ า ปี 
2564 ผ่านช่องทางแจง้ข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตบ์ริษัทแลว้ ตัง้แต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563                
ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามช่วงระยะเวลาดงักล่าว แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด เสนอวาระเขา้มา การประชุมในวันนีจ้ะ
ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ เรียงตามล าดบัวาระการประชมุตามที่แจง้ในหนงัสือเชิญประชมุ 

2. การส่งค าถามล่วงหน้า 

 บริษัทไดม้ีช่องทางที่ใหผู้ถื้อหุน้ สามารถส่งค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุล่วงหนา้เพื่อใหม้ีการตอบค าถามใน
ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้นี ้โดยผ่านช่องทางการแจง้ข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์บริษัท รวมถึงช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ และที่ อี เมล IR@dohome.co.th ภายในวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2564                           
แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถามเขา้มาเพื่อใหต้อบในท่ีประชมุ 

  

mailto:IR@dohome.co.th%20ภายใน
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3. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม 

 บริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทางเว็บไซต์
ของบริษัท และไดแ้จง้ผ่านช่องทางการแจง้ข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 10 มีนาคม 2564 และ            
ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุฯ พรอ้มเอกสารประกอบทัง้หมดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตัง้แต่ 24 มีนาคม 2564 

 นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ                    
ไดก้ล่าวตอ้นรบั และขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผูถื้อหุ้น                 
ประจ าปี 2564 ณ ช่วงเวลานีย้งัคงเป็นช่วงการเฝ้าระวงักับสถานการณก์ารควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 หรือ COVID-19 ซึ่งบริษัทมีความตัง้ใจ และความห่วงใยถึงความปลอดภยัดา้นสขุภาพอนามยัของผูถื้อหุน้ในการ
เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้นี ้โดยบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ขึน้เป็นปีที่สอง และ
นบัเป็นอีกความภาคภมูิใจอย่างยิ่งในการรว่มบรหิารงานและรว่มพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน  

 บรษิัทฯ ยึดมั่นและใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี โดยถือเป็นส่วนส าคญัในการ
บรหิารจดัการของบรษิัทฯ และยงัตระหนกัถึงปัญหาทจุรติคอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานและติดต่อกบัผูม้ีส่วน
ไดเ้สีย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตดัสินใจ และการด าเนินงานทางธุรกิจของบรษิัทฯ  

 บรษิัทฯ จึงไดจ้ดัท า (1) นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และ (2) นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติและ
การกระท าผิด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิอย่างชดัเจน และจดัใหม้ีช่องทางส าหรบัการแจง้เบาะแส รอ้งเรียนการทุจริต และ
การกระท าผิด รวมถึง ก าหนดใหม้ีการติดตามการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

 นอกจากนี ้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด เพื่อเข้าร่วมโครงการการสรา้งแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ภายในปีนี ้โดยในปีที่ผ่านมา ไดส่้งตวัแทนเขา้ร่วมฟังการบรรยาย Road to Join 
CAC หรือแนวทางการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของภาคเอกชนไทย ซึ่งจัดขึน้โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
 ต่อจากนัน้ ประธานฯ น าที่ประชุมเขา้สู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญั               
ผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้ 

วาระที ่1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายชยานนท ์หอพตัราภรณ ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงาน
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2563 ดงันี ้
 บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ประเภท วสัดุก่อสรา้ง และอุปกรณต์กแต่งบา้น แบบครบ
วงจร ภายใต ้Concept “ครบ ถกู ดี” ท่ีดโูฮม เป็นศนูยค์า้ปลีก คา้ส่ง มีกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลมุตัง้แต่กลุ่มผูบ้รโิภคทั่วไป 
กลุ่มผูค้า้ช่วง กลุ่มผูร้บัเหมาและงานโครงการ รวมถึงหน่วยงานภาครฐั และมีบริการทัง้บริการดา้นขนส่ง การใหบ้ริการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษา การติดตัง้การออกแบบรวมถึง ค าสั่งซือ้พิเศษต่าง ๆ (Special Order) โดยมีสินคา้ที่ใหบ้ริการแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มก่อสรา้ง กลุ่มซ่อมแซม และกลุ่มตกแต่ง  
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บรษิัทฯ มีช่องทางการขาย 3 ช่องทางหลกั ช่องทางแรก ไดแ้ก่ รูปแบบสาขาดูโฮมขนาดใหญ่ โดยในปี 2563 มี
ทั้งหมด 12 สาขา เปิดด าเนินการเพิ่มจ านวน 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาสุรินทร์ และสาขามาบตาพุต ช่องทางที่สอง ไดแ้ก่ 
รูปแบบสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) มีพืน้ท่ีขายประมาณ 300-1,000 ตารางเมตร ในปี 2563 มีทัง้หมด 11 สาขา เปิด
ด าเนินการเพิ่มจ านวน 6 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเทสโกโ้ลตสับางนา สาขาคอสโม่-วอลก์ สาขาตลาดชชัวาล สาขาตลาดไทย
สมบรูณ ์สาขาตลาดรวยทรพัย ์และสาขาตลาดไทยรุง่ทิพย ์ท าใหปั้จจบุนัมีสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ที่เปิดบรกิาร
ทัง้สิน้ 11 สาขา และช่องทางที่สาม ไดแ้ก่ E-Commerce มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง และเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับ
ลูกคา้ใหส้ามารถสั่งซือ้สินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงมีช่องทางหลักๆ เพื่อใหบ้ริการ ไดแ้ก่ 
Dohome’s Website  Chat & Shops (Line & Facebook)  รวมถึง  Lazada และ Shopee  

ตัง้แต่วนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 สาขาขนาดใหญ่ 8 สาขา และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 6 สาขา ตอ้ง
ปิดใหบ้ริการชั่วคราวตามประกาศพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) และประกาศของแต่ละจงัหวดัที่สถานประกอบการสาขาตัง้อยู่ ท าให ้
ไม่สามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติ ทัง้นีห้ลงัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด COVID-19 ในประเทศไทยดีขึน้และภาครฐัมี
นโยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุม บริษัทฯ สามารถเปิดใหบ้ริการตามปกติในส่วนของสาขาขนาดใหญ่ 4 สาขา ไดแ้ก่ 
สาขาพระราม 2, สาขาเพชรเกษม, สาขาโคราช และสาขาอุดรธานี ไดต้ั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และเปิด
ใหบ้ริการตามปกติครบทุกสาขาทัง้สาขาขนาดใหญ่และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ไดต้ัง้แต่วนัที่ 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทฯ จดัใหม้ีมาตรการดา้นสาธารณสขุอย่างเขม้งวดภายในสาขา 

ทั้งนี ้ในช่วงปลายปี ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019      
(COVID-19) ระลอกใหม่ ภาครัฐจึงมีค  าสั่งให้ปิดการให้บริการในส่วนคา้ปลีกส าหรับสาขาที่ตั้งสถานประกอบการใน
จงัหวดัสมทุรสาครและจงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ สาขาพระราม 2 และสาขาเพชรเกษม ที่ปิดบริการชั่วคราวอีกครัง้ ตัง้แต่วนัท่ี 
19 ธันวาคม 2563 และกลบัมาเปิดด าเนินการตามปกติในวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ตามประกาศของจงัหวดัสมทุรสาคร 
และสาขามาบตาพุด ที่ปิดบริการชั่วคราวตัง้แต่วนัที่ 28 ธันวาคม 2563 และกลบัมาเปิดด าเนินการตามปกติในวันที่ 27 
มกราคม 2564 ตามประกาศของจงัหวดัระยอง ซึ่งปัจจบุนัดโูฮมทกุสาขาเปิดใหบ้รกิารตามปกติ 
  ส าหรบัผลด าเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีรายไดร้วมเท่ากับ 18,928.38 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.3 จากปี 
2562 โดยมีรายไดเ้พิ่มขึน้ทั้งจากการเพิ่มขึน้ของรายไดส้าขาเดิมและรายไดส้าขาใหม่ที่เปิดด าเนินการ และมีก าไรสทุธิ
ส าหรบัปี 2563 เท่ากับ 726.68 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.2 จากปี 2562 ทั้งนีก้ารเพิ่มขึน้ของก าไรสุทธิมีสาเหตุหลกัมา
จากยอดขายที่เพิ่มสงูขึน้ การลดลงของค่าใชจ้่ายอื่น และการลดลงของตน้ทนุทางการเงิน 

บริษัทฯ มีรายไดร้วมของปี 2563 เท่ากับ 18,928.38 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.3 จากปี 2562 และ มีก าไรสทุธิ
ส าหรบัปี เท่ากับ 726.68 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิรอ้ยละ 3.8 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.2 เมื่อเทียบกับก าไรของปี 
2562 ซึ่งเท่ากบั 725.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 3.8 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากปัจจยัดงัต่อไปนี ้

▪ รายไดร้วม เท่ากบั 18,928.38 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 956.56 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 5.3 จากปี 2562 โดยมีรายไดจ้าก
การขายและค่าบรกิาร เท่ากบั 18,777.38 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 908.68 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 5.1 จากปี 2562 โดย
มีสาเหตหุลกัมาจาก 

- การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากสาขาเดิมรอ้ยละ 0.2  
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- การเพิ่มของรายไดจ้ากสาขาที่เปิดในปี 2562 และด าเนินการเต็มปี ในปี 2563 ไดแ้ก่ สาขาเพชร
เกษมและสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 5 สาขา  

- รายไดจ้ากสาขาใหม่ที่เปิดในปี 2563 ไดแ้ก่ สาขาสรุนิทรแ์ละสาขามาบตาพดุ และสาขาขนาดเล็ก 
(Dohome ToGo) 6 สาขา  

▪ รายไดอ้ื่น เท่ากบั 147.44 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 44.32 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 43.0 จากปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากการเพิ่มขึน้ของเงินสนบัสนนุจากเจา้ของสินคา้ผูจ้ดัจ าหน่าย รายไดเ้งินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยั
กรณีเกิดอทุกภยัที่สาขาอบุลราชธานี ในปี 2562 และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนที่เพิ่มสงูขึน้ 

▪ ก าไรขัน้ตน้ เท่ากับ 3,040.08 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 16.2 ลดลงเมื่อเทียบกับอตัราก าไร
ขั้นตน้ของปี 2562 ที่รอ้ยละ 16.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) บริษัทฯ มีการเปล่ียนนโยบายบัญชีเรื่องการตัง้
ส ารองสินคา้เคล่ือนไหวชา้ ในไตรมาสแรกของปี 2562 ท าใหม้ีตน้ทุนขายลดลงจากการกลับรายการดังกล่าว
จ านวนประมาณ 73.3 ลา้นบาท ทัง้นี ้หากพิจารณาอตัราก าไรขัน้ตน้ในกรณีที่ไม่รวมผลกระทบจากการเปล่ียน
นโยบายบญัชีในการตัง้ส ารองสินคา้เคล่ือนไหวชา้ พบว่า อตัราก าไรขัน้ตน้ปี 2562 จะเท่ากับรอ้ยละ 16.1 และ 
2) การปิดพืน้ท่ีขายในส่วนคา้ปลีกชั่วคราวจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
รายไดจ้ากช่องทางการขายส่วนคา้ปลีก ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่มีสดัส่วนการขายของสินคา้อตัราก าไรขัน้ตน้สงู 
ลดลงอย่างมีนยัส าคญัในช่วงที่มีการปิดสาขาตามมาตรการภาครฐั อย่างไรก็ตาม หลงัจากที่มีการเปิดใหบ้ริการ
สาขาตามปกติ อตัราก าไรขัน้ตน้ก็กลบัมาอยู่ในเกณฑป์กติ อีกทัง้การบริหารจดัการตน้ทุนขายที่มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ประกอบกับรายไดจ้ากการบรหิารศนูยก์ระจายสินคา้ (Distribution Center) ที่สงูกว่าค่าใชจ้่ายจึงท าให้
ตน้ทนุสินคา้ลดลง 

▪ ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 2,037.80 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 82.12 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.8 จากปี 
2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการเปิดสาขาใหม่ เช่น ค่าใชจ้่ายพนกังาน
ฝ่ายขาย ค่าเส่ือมราคาทรพัยสิ์น ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ และการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายพนกังานฝ่ายบริหาร 
โดยสอดคลอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งผงัการบรหิารงานของบรษิัทฯ การเพิ่มขึน้ของค่าขนส่งสินคา้ใหก้บัลกูคา้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัรายไดท้ี่เพิ่มมากขึน้จากช่องทางการสั่งซือ้สินคา้โดยตรงผ่านทีมพนกังานขาย อย่างไรก็ตาม ค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูลดลง ซึ่งสอดคลอ้งกบัการติดตามและการรบัช าระหนีจ้ากลกูหนีท้ี่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ค่า
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรา้งลดลง โดยสอดคลอ้งกับมาตรการผ่อนปรนจากภาครฐั รวมถึงค่าวัสดุสิน้เปลืองที่
ลดลงซึ่งสอดคลอ้งกบัการควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างเครง่ครดัและรดักมุมากยิ่งขึน้ 
จากรายละเอียดต่างๆ ที่ชีแ้จง จึงเป็นเหตผุลท าให ้ในปี 2563 มีก าไรสทุธิ 727 ลา้นบาท ซึ่งใกลเ้คียงกบัปี 2562 

ถึงแมจ้ะไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัอื่น ๆ 
ดงันี ้ระยะเวลาลกูหนีก้ารคา้ในปี 2563 เท่ากบั 18 วนั ระยะเวลาเจา้หนีก้ารคา้เท่ากบั 54 วนั และระยะเวลาสินคา้การคลงั
เทา่กบั 180 วนั ในส่วนของอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเท่ากบั 1.9 เท่า และผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 10.1% ส าหรบัการ
น าเสนอในวาระพิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2563 ไดจ้บเพียงเท่านี ้
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 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม และขอใหด้ าเนินการประชมุในวาระถดัไป 

มติทีป่ระชุม  ไม่ตอ้งลงมติเนื่องจากวาระนีเ้ป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายชยานนท ์หอพตัราภรณ ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูน้  า
เสนอรายละเอียดในวาระนี ้และไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า บริษัทไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และ
รายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก                
นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3445 บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส 
จ ากัด และไดผ่้านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ ์2564 และ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2564 แลว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท
ไดพ้ิจารณาเห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของ
บรษิัท และบรษิัทย่อยส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปรายละเอียดที่ส  าคญั ดงันี ้

 ในส่วนนีต้่อเนื่องมาจากการรายงานผลการด าเนินงานปี 2563 โดยรายไดร้วมในปี 2563 เท่ากบั 18,924.82 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 953.00 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 5.30 จากปี 2562 อัตราก าไรขั้นตน้เท่ากับ 3,040.08 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 82.12 ลา้น
บาท หรือ รอ้ยละ 2.78 ส่งผลใหก้ าไรสทุธิในปี 2563 เท่ากบั 726.68 ลา้นบาท ปรบัเพิ่มขึน้จากปี 2562 เท่ากบั 1.17 ลา้นบาท 
หรือรอ้ยละ 0.16 งบแสดงฐานะทางการเงิน มีสินทรัพยร์วมในปี 2563 เท่ากับ 20,765.17 ลา้นบาท และมีหนีสิ้นรวม
เท่ากับ 13,675.41 ลา้นบาท และส่วนของเจา้ของรวมเท่ากับ 7,089.76 ลา้นบาท ทั้งนีใ้นส่วนของรายงานผูส้อบบัญชี              
ไดใ้หค้วามเห็นว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอตามสาระส าคัญตามมาตรฐานทาง
การเงิน 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่ามีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม โดยสรุปดงันี ้ 

• นายวสนัต ์พงษ์พุทธมนต ์ผูถื้อหุน้ ส่งค าถามว่า : ในกรณีสินคา้คงเหลือที่เพิ่มสงูในปลายปี 2563 ประมาณ 
20% อยากใหอ้ธิบายว่าเพราะเหตใุด 
นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ ชีแ้จงว่า : สินคา้คงเหลือที่สงูขึน้ เป็นผลจากการเปิดสาขาใหม่ เนื่องจากปีที่แลว้
ทางบริษัทฯ มีเปิดสาขาใหม่ 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาสุรินทร ์และสาขามาบตาพุด และมีเปิดสาขาแหลมฉบงั
ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 ทั้งนีก้่อนเปิดสาขา 1-2 เดือน จะตอ้งเตรียมสินคา้ให้เพียงพอและพรอ้ม
ส าหรบัการขาย ซึ่งสาขาแหลมฉบงัเราน าสินคา้เขา้ไปตัง้แต่ช่วงประมาณเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม  และ
อีกสาเหตคุือการน าเขา้สินคา้จากจีน ซึ่งเราจะท าการเพิ่ม Stock ก่อนตรุษจีน เพราะช่วงตรุษจีน ประเทศจีน
จะงดท าการส่งสินคา้ค่อนขา้งเยอะ อีกทัง้ประเทศจีนมีไดร้บัผลกระทบเรื่อง COVID ทางบรษิัทฯ เกรงว่าการ
ส่งออกสินคา้ของจีนจะล่าชา้หรือหยดุชงกั จากเหตผุลดงักล่าวจึงท าให ้Stock เพิ่มสงูขึน้  
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• นายวสันต ์พงษ์พุทธมนต ์ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : ปีนีจ้ะสามารถลดสินคา้คงเหลือให้เขา้สู่ภาวะปกติได้
หรือไม่  
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลด Inventory Day เหลือ 155 วัน จาก
ปัจจบุนั Inventory Day อยู่ที่ 170 กว่าวนั  

• นายวสนัต ์พงษ์พทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ส่งค าถามว่า : การขาดทนุจากการเครื่องมือป้องกันความเส่ียงกระแสเงิน
สด ใหอ้ธิบายที่มาที่ไปเป็นอย่างไร 
นายชยานนท ์หอพตัราภรณ์ ชีแ้จงว่า : ในปี 2563 มีมาตรฐานบญัชีที่เราใชเ้พิ่มเติมคือ TFRS9 ซึ่งจะท าให้
อนพุนัธท์างการเงิน ไดแ้ก่ ตวัป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และ IRS ท าใหปั้จจบุนับรษิัทจะบนัทึก
ก าไรขาดทนุเขา้มาจึงมีผลกระทบในงบการเงิน  
นายสเุวทย ์ธีรวชิรกลุ ชีแ้จงว่า : เป็นเรื่องของมาตรฐานทางบญัชฉีบบัใหม่ ที่ทางสภาวิชาชีพบญัชีประกาศใช ้
ตวันีเ้ป็นการส ารองยงัไม่ไดเ้กิดขึน้จรงิ และในปีต่อไปตราบใดที่ทางบรษิัทฯ ยงัมีการท าธุรกรรมทางดา้นนีอ้ยู่
ก็จะมีบวกและลบ ขึน้อยู่กบัธุรกรรมที่ท  า 

• นายวสนัต ์พงษ์พทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ส่งค าถามว่า : จากผลประกอบการ 4 ปีที่ผ่านมา ในส่วนของ Net margin 
ลดลง จากปกติ 4-5% ปัจจบุนัอยู่ที่ 3% กว่า มีแผนท่ีจะท าให ้Margin ดีขึน้อย่างไร  
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : ในดา้นยอดขายปี 2563 ในไตรมาสที่ 3 มี SSSG เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
8.3% รายไดร้วมเพิ่มขึน้ 15.2% และในไตรมาสที่ 4 มี SSSG เพิ่มขึน้จากปีก่อน 3.9% รายไดร้วมเพิ่มขึน้
12.6% ซึ่งถา้ดูจากแนวโนม้ตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 และ 4 มีแนวโนม้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้ต่อเนื่อง และส าหรบั
ไตรมาสที่ 1 ของปีนีผ้ลประกอบการทัง้ยอดขายและอตัราก าไรก็เป็นท่ีน่าพอใจ 

• นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ ส่งค าถามว่า : แผนการขยายสาขา ปี 2568 ที่จะขยายใหค้รบ 6 สาขา 
ทางบรษิัทจะเปิดสาขาจงัหวดัไหนบา้ง   
นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ ชีแ้จงว่า : ส าหรบัแผนการขยายสาขาใหค้รบ 36 สาขาภายในปี 2568 จงัหวดัที่
ทางบรษิัทฯ จะไปเปิดสาขา โดยพิจารณาจากจงัหวดัใหญ่ที่มีศกัยภาพก่อน มีจ านวนประชากรหนาแน่นและ
มีการเติบโต ซึ่งมีพื่นท่ีอยู่ทัง้ ECC ภาคใต ้และภาคเหนือ  
 

 ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซักถามเก่ียวกับวาระนีเ้พิ่มเติมหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิ งบการเงิน
รวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,789,116,709 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนุมัติการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 จ านวน 34,200,000 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 53 ก าหนดให้ “บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และเนื่องดว้ยนโยบายการจ่ายปันผลของ
บริษัทฯ ก าหนดไวไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและการ
จดัสรรทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัทแลว้ โดยส าหรบัปี 2563 นี ้บริษัทจะจ่ายเงินปันผล
โดยจ่ายจากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 (มกราคม 2563 - ธันวาคม 2563) โดยการจ่ายปันผลใหแ้ก ่
ผูถื้อหุน้ของบรษิัท บรษิัทก าหนดการจ่ายปันผลในรูปแบบ หุน้ปันผล และเงินสดปันผล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. จ่ายปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 จากก าไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามัญใหก้ับผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ 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.  จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราประมาณ 0.0092592593 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 20.05 
ลา้นบาท 

 รวมการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นปันผล เป็นการจ่ายปันผลในอัตราประมาณ 0.0925925926 บาท 
ต่อหุน้ หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 200.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ยละ  30.96 
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิไดร้ับปันผลในวันที่  4 
มีนาคม 2564 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564  



 
 
 
 
 

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001 
 

หนา้ 10 ของ 30 หนา้ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,789,116,714 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

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

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 จ านวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย 
ใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ โดยไม่คิดมลูค่าโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังาน และเป็นการรกัษา
บคุลกรท่ีมีความรูค้วามสามารถใหท้ างานกบับรษิัทฯ ต่อไปในระยะยาว และเพื่อสรา้งประโยชนส์งูสดุใหก้บัองคก์ร และให้
เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ โดยแบ่งเป็น  

1) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ  ชุดที่ 1 
เป็นจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบรษิัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ชดุที่ 1 (ESOP-W1) 

2) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ  ชุดที่ 2 
เป็นจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบรษิัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ชดุที่ 2 (ESOP-W2) 

3) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ  ชุดที่ 3 
เป็นจ านวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบรษิัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ชดุที่ 3 (ESOP-W3) 
 นอกจากนี ้ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดร้ับ  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ
บรหิารของบรษิัท มีอ  านาจในการด าเนินการพิจารณาก าหนดรายชื่อพนกังานผูม้ีสิทธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิและจ านวน
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หนา้ 11 ของ 30 หนา้ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายดงักล่าวจะไดร้บั การก าหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและ
เงื่อนไขอื่นท่ีจ าเป็นรวมถึงการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ ใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทในครัง้นี ้ภายใตข้อบเขตอ านาจตามที่กฎหมายหรือหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด โดยจะไม่
มีพนักงานรายใดไดร้ับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และ           
บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที่ไดร้บัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้
ของบรษิัทฯ  
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามญัของบรษิัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 จ านวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ 
ใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 จ านวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,702,481,522 95.16 
ไม่เห็นดว้ย 86,635,192 4.84 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,034 บาท จากทุน                 
 จดทะเบียนเดิมจ านวน 2,165,520,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,165,517,966 บาท โดยการ
 ตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย จ านวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือ
 บริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ านวน 2,034 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,165,520,000 บาท เป็นทนุ
จดทะเบียนจ านวน 2,165,517,966 บาท โดยการตดัหุน้ที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 2,034 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท และการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุน้สามัญที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 2,034 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 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 (         -         )” 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,034 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,165,520,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 2,165,517,966 บาท โดยการตดัหุน้
ที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของ              
บรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,034 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 2,165,520,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,165,517,966 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่าย จ านวน 2,034 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นที่                
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,773,468,314 99.13 
ไม่เห็นดว้ย 15,648,400 0.87 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 



 
 
 
 
 

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001 
 

หนา้ 13 ของ 30 หนา้ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,243,684,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธ ิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนจ านวน 3,243,684,982 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,078,167,016 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ตามรายละเอียดที่ไดเ้สนอในวาระท่ี 
3 และ วาระที่ 4 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ 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 (        -         )” 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่ามีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม โดยสรุปดงันี ้

• คณุสพุีรณฐั กวีวจัน ์ผูถื้อหุน้ ส่งค าถามว่า : เงินทนุท่ีใชใ้นการขยายสาขามีเพียงพอต่อการขยายสาขาหรือไม่ 
และบรษิัทสามารถขยายไดม้ากสดุก่ีสาขา จึงจะพิจารณาว่าตอ้งเพิ่มทนุ  
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : ในปีนีบ้ริษัทฯ มีแผนจะเปิดอีก 3 สาขา ซึ่งไดแ้ก่ สาขาบ่อวิน สาขา
ชลบรุ(ีอมตะ) และสาขาสรุาษฎรธ์านี ซึ่งทัง้ 3 สาขา ทางบรษิัทฯ ไดร้บัการสนบัสนนุวงเงินกูจ้ากทางธนาคาร
เป็นที่ เรียบรอ้ยแล้ว รวมไปถึงสาขาที่จะเปิดในปีหน้า ก็มีธนาคารให้การสนับสนุนเรื่องวงเงินกู้มาแลว้
บางส่วน ดว้ยอตัราดอกเบีย้ที่ค่อนขา้งดี ส าหรบัเรื่องการเพิ่มทนุ  อนัดบัแรก ทางบริษัทฯ เนน้เรื่องการเจรจา



 
 
 
 
 

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001 
 

หนา้ 14 ของ 30 หนา้ 

ปรบัเงื่อนไข DE กบัธนาคาร อนัดบัสอง คือ การออกหุน้กู ้ซึ่งในระหว่างที่รอทางธนาคารพิจารณาผลเรื่องการ
ปรบั DE ทางบริษัทฯ ก็ไดด้  าเนินคุยรายละเอียดเก่ียวกบัการออกหุน้กูก้ับหลายๆ ธนาคารคู่กันไปดว้ย  ส่วน 
เรื่อง General Mandate ทางบรษิัทฯ ขอเป็นกรอบไว ้และเนื่องจากกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ เป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ การเพิ่มทนุจะส่งผลกระทบต่อ ROE  จึงบรหิารการเงินจากการกูธ้นาคารใหไ้ดม้ากที่สดุ 

 ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซักถามเก่ียวกับวาระนีเ้พิ่มเติมหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 3,243,684,982 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,078,167,016 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ 
ขอ้ 4 ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ านวน 1,078,167,016 บาท จากทนุ
จดทะเบียนเดิมจ านวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,243,684,982 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุจ านวน 1,078,167,016 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล การเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ใหแ้ก่
พนักงานของบริษัทฯ และการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,651,604,560 92.31 
ไม่เห็นดว้ย 137,512,254 7.69 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนุมตัิการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 180,459,831 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบั
การจ่ายหุน้ปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 



 
 
 
 
 

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001 
 

หนา้ 15 ของ 30 หนา้ 

นอกจากนี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบรหิาร 
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ  ที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงัต่อไปนี ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

(2) การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่อง
กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน  ดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น และสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 
180,459,831 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 180,459,831 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาทเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,771,665,348 99.02 
ไม่เห็นดว้ย 17,451,466 0.98 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีแหล่ง
เงินทนุส าหรบัรองรบัแผนการลงทนุและการขยายกิจการในอนาคตไดท้นักาล และ/หรือ เพื่อใหบ้รษิัทฯ มีความคล่องตวัใน
การใชเ้งินทุนหมนุเวียนในกิจการไดท้นัต่อความตอ้งการและในสภาวะการณท์ี่เหมาะสม และ/หรือเพื่อใชใ้นการช าระหนี ้
จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ จ านวนไม่เกิน 866,207,185 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 



 
 
 
 
 

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001 
 

หนา้ 16 ของ 30 หนา้ 

1 บาท เพื่อรองรบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยเป็นการจัดสรร
ใหแ้ก่บคุคลดงัต่อไปนี ้

 อย่างไรก็ดี จ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรใหก้ับบุคคลดังกล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่เกิน 649,655,389 หุน้
หรือไม่เกิน รอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) 

 นอกจากนี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ การมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการ
ด 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 าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

(3) เจรจา ตกลง เขา้ท า และลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนดงักล่าว รวมถึงการแกไ้ขสญัญาและเอกสารดงักล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน  ที่
ปรกึษากฎหมาย ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรือ ผูใ้หบ้รกิารอื่นใด (หากจ าเป็น) 

(4) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนัต่าง ๆ หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงาน
ใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ 

(5) ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวตามสมควร  

ในกรณีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจากัด บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากัด โดยเสนอขายใหผู้ล้งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งกรณีที่ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบันตอ้งมีจ านวนไม่
เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือนโดยผูล้งทนุจะตอ้งไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ

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 



 
 
 
 
 

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001 
 

หนา้ 17 ของ 30 หนา้ 

ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจ ากัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการกา กับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) เรื่อง การอนญุาตใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั ซึ่งอาจเป็น 

(ก) “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษิัท ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 
7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายก าหนดราคาเสนอขายหุน้เพื่อจดัสรรหุน้เพิ่มทนุในแต่ละครัง้ โดยราคาที่น ามาถวั
เฉล่ียดังกล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซือ้ขายหุ้นนัน้ในแต่ละวนั ทั้งนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามี
เหตุอนัควร เมื่อพิจารณาถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่วนลดได ้แต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ค  านวณไดข้า้งตน้ โดยในการก าหนดส่วนลดดงักล่าว
คณะกรรมการบรษิัทตอ้งพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ และผลประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษิัทฯ หรือ 

(ข) ราคาที่ก าหนดโดยผ่านการะบวนการที่ เปิดใหน้ักลงทุนสถาบันแสดงความประสงคท์ี่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ของ
บรษิัทฯ ณ ระดบัระคาที่ตอ้งการ (book building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือ 

(ค) ราคายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงนิท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ใหค้วามเห็นชอบ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
866,207,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 866,207,185 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุบรษิัทฯ ดงัรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,711,941,653 95.69 
ไม่เห็นดว้ย 77,175,161 4.31 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

 



 
 
 
 
 

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001 
 

หนา้ 18 ของ 30 หนา้ 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่
พนักงานของบริษัทฯ คร้ังที ่1 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 31,500,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 เพื่อเป็นการสรา้งแรงจงูใจ
ให้กับพนักงาน และเป็นการรักษาบุคลกรที่มีความรูค้วามสามารถให้ท างานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 4 ขา้งตน้ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่ามีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม โดยสรุปดงันี ้

• นายเมธาสิทธ์ิ พงศย์มดั ผูถื้อหุน้ ส่งค าถามว่า : ESOP ที่ออกในครัง้นีม้ีระยะเวลา Silent Period หรือไม่ 
นายชยานนท ์หอพัตราภรณ ์ชีแ้จงว่า : ไม่ไดม้ีระยะเวลา Silent Period ก่อนที่จะสามารถใชสิ้ทธิไดม้ีการ
ก าหนดระยะเวลาที่จะสามารถใหพ้นกังานทยอยใชสิ้ทธิไดใ้นแต่ละปี  

• นายวสนัต ์พงษ์พทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ส่งค าถามว่า : การก าหนดราคาเป็นอย่างไร  
นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์ ชี ้แจงว่า :  ใน ESOP แต่ละรุ่นจะมีการก าหนดราคาที่แตกต่างกันตาม
รายละเอียดที่ส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยที่ ESOP ชุดที่ 1 จะมีการก าหนดราคาตามราคาตลาดยอ้นหลงัเฉล่ีย 15 
วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ส่วน ESOP ชุดที่ 2 มีการก าหนดราคาที่ 22 บาทต่อหุ้น และ ESOP ชุดที่ 3  
ก าหนดราคาไวท้ี่ 7.91 บาทต่อหุน้ ส่วนในแต่ละปีจ านวนที่จะสามารถใชสิ้ทธิได้ จะใชไ้ดต้ามเปอรเ์ซนตท์ี่ได้
ก าหนดไวใ้นแต่ละรุน่ 

 มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 31,500,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 1 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,673,050,706 93.51 
ไม่เห็นดว้ย 116,068,208 6.49 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 



 
 
 
 
 

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001 
 

หนา้ 19 ของ 30 หนา้ 

 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารง
  ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

 พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุใหท้ราบว่า บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลที่เพื่อเขา้รบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท ตาม
กฎหมาย ตัง้แต่ช่วงเวลาวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อ
บคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท 

โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2564 นี ้จะไม่ไดอ้ยู่ในที่ประชมุเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถพิจารณาเลือกตัง้และแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ  

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบั
ของบรษิัทขอ้ 21 “ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัฉลากกัน 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งที่นานสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  
“กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได”้  

 ในการประชมุสามญัประจ าปี 2564 มีกรรมการจะตอ้งออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ซึ่งไดแ้ก่  

1. นายอดิศกัดิ์ ตัง้มิตรประชา 
2. นางนาตยา ตัง้มิตรประชา และ 
3. นายธรนิทร ์ธนียวนั 

 การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า เพื่อความเหมาะสมและประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทไดม้ีการกลั่นกรอง พิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อให้
มั่นใจไดว้่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ที่ไดร้บัเลือกกลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นผูท้ี่มี ความรู ้ความสามารถ เหมาะสมต่อ
ธุรกิจ พรอ้มทัง้มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่
เก่ียวขอ้ง  คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่าผูถ้กูเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระไดแ้ก่ นายฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ ์
และนายสเุวทย ์ธีรวชิรกุล สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระและมีคุณสมบตัิกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
ดงันัน้จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี  ้

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1) นายอดิศกัดิ์ ตัง้มิตรประชา - รองประธานกรรมการ 
 - ประธานกรรมการบรหิาร 
 - กรรมการบรหิารความเส่ียง 
 - กรรมการผูจ้ดัการ 
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2) นางนาตยา ตัง้มิตรประชา - กรรมการ 
  - รองประธานกรรมการบรหิาร 
  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  - รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3) นายธรนิทร ์ธนียวนั - กรรมการอิสระ 
 - กรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการเลือกแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการเลือกแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนีบ้รษิัท
ไดจ้ดัใหม้ีการลงคะแนนเสียงแต่งตัง้คณะกรรมการเป็นรายบคุคล ซึ่งมีคะแนนเสียง ดงันี ้

1. นายอดิศกัดิ์ ตัง้มิตรประชา ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการผูจ้ดัการ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,537,118,914 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

2. นางนาตยา ตัง้มิตรประชา ต าแหน่ง กรรมการ / รองกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,598,132,831 99.88 
ไม่เห็นดว้ย 1,986,083 0.12 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
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3. นายธรนิทร ์ธนียวนั ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,789,118,914 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั
ข้อ 26 ซึ่งก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ 
เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมบริษัท ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้
กรรมการแต่ละท่านจะไดร้บันัน้ ใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะ
อยู่ในระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้ับตลาด และบริษัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและ
รกัษากรรมการที่มีคุณภาพไวก้ับบริษัท จึงเห็นสมควรก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนใหก้รรมการของบริษัทประจ าปี 
2564 รวมกนัทกุคณะภายในวงเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ  

โดยมีอตัราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 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 
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 2564 2563 

 ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 

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 

จากรายละเอียดองคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการขา้งตน้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่าง ๆ ประจ าปี 2564 ไดม้ีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุต่าง ๆ 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ แลว้บริษัทฯ เสนอให้ พิจารณาค่าตอบแทน 
ประจ าปี 2564 มีอตัราคงเดิมเท่า ปี 2563  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท   

• ค่าตอบแทนรายเดือน ใหจ้่ายทกุเดือน โดยจ่ายประธานฯ จ านวน 40,000 บาท/เดือน รองประธานฯ จ านวน 
35,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละจ านวน 30,000 บาท/เดือน (กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารไม่ไดร้บั
ค่าตอบแทนรายเดือน) 

• เบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม  โดยจ่ายประธานฯ 
จ านวน 30,000 บาท/ครัง้ รองประธานฯ จ านวน 25,000 บาท/ครัง้ และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารคนละ 
จ านวน 25,000 บาท/ครัง้ (กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารไม่ไดเ้บีย้ประชมุ) 

• เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ้่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อมาเขา้ร่วมประชุม โดยจ่ายประธาน  
กรรมการตรวจสอบ จ านวน 25,000 บาท/ครัง้ และกรรมการตรวจสอบ จ านวน 20,000 บาท/ครัง้  

• เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหจ้่ายเป็น
รายครัง้เฉพาะเมื่อมาเขา้ร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 25,000 บาท/ครัง้ และกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครัง้ 

 ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ 

 ส าหรบัวาระนี ้กรรมการอิสระที่ท  าหนา้ที่เป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ ถือว่าเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้หาก
ผูถื้อหุน้ใหสิ้ทธิกรรมการอิสระท่านดงักล่าวออกเสียงโดยอิสระ กรรมการท่านนัน้จะงดออกเสียง แต่ในกรณีท่านผูถื้อหุน้ได้
ระบกุารออกเสียงไวช้ดัเจนแลว้ ก็จะใชสิ้ทธิออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ท่านนัน้ ๆ  
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 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนน
เสียง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,348,119,014 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพ.ร.บ. 
บริษัทมหาชน มาตรา 120 และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 43 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบรษิัท นอกจากนี ้บรษิัทฯ ตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้
ในกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ/หรือกฎหมายหรือกฎเกณฑอ์ื่นที่เก่ียวขอ้ง โดยวาระนีท้างคณะกรรรมการ
ตามความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (EY) เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 เนื่องจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นหน่ึงในบริษัทชัน้น าที่
ใหบ้รกิารสอบบญัชีในระดบัสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีอตัราค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม โดยค่าสอบบญัชีที่
เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาส าหรบัปี 2564 ลดลงจากปีก่อนจ านวน 1,100,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 24 ของ
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ทัง้นี ้ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบตัิงานไดใ้ห ้EY จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของ EY แทนได ้ 
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หนา้ 24 ของ 30 หนา้ 

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  

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร 
กรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบคุคลดงักล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ  

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2564 ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
แลว้ มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ดงันี ้

รายการ ปี 2564  ปี 2563 

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

 ทั้งนี ้  ค่ าสอบบัญชีข้างต้น  ไม่ รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่ งจะเบิกจ่ ายตามความเป็นจริง  
โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี (Non-audit fees) ที่จ่ายใหก้ับบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563) 

 นายสุเวทย ์ธีรวชิรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ผูส้อบบัญชีท าหนา้ที่แทนผูถื้อหุน้  
ทุกท่าน การเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีในปี 2564 นี ้ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบว่าบริษัทควรที่จะเลือกใชผู้ส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เพื่อเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,350,000 บาท พิจารณาแลว้ว่าเหมาะสม 
และทางคณะกรรมการบริษัทก็เห็นชอบตามที่เสนอนี ้และขอใหท้ี่ประชุมควรอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและอนุมัติการ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 รวมถึงอนุมัติการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบสอบทานงบการเงินของ    
บรษิัทฯ ตามที่เสนอ  

 นายสเุวทย ์ธีรวชิรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือ
ขอ้ซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ให ้นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3970 
และ/หรือ นางสาววิสสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3853 และ/หรือ นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตเลขที่ 5313 ในนามบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อยประจ าปี 2564 และ
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หนา้ 25 ของ 30 หนา้ 

ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 3,350,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,789,119,014 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

วาระที ่13 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงนิไม่เกนิ 10,000,000,000 บาท  

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ ภายใตว้งเงินไม่เกิน 10,000,000,000 บาท เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือวัตถุประสงคอ์ื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

วัตถุประสงค ์ เพื่อใชส้  าหรบัวัตถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี ้เพื่อใชใ้นการ

ประกอบธุรกิจทั่วไป การลงทนุขยายสาขา การช าระคืนหนีส้ินเดิม และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

หรือวตัถปุระสงคอ่ื์นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ประเภท หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หุ้นกู้ประเภทก าหนดระยะเวลา หุ้นกู้

ประเภทไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจการ (Perpetual Debentures) หุน้กูป้ระเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ 

ชนิดทยอยช าระคืนเงินตน้หรือคืนเงินตน้ครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีหลกัประกัน 

ชนิดระบุผูถ้ือหรือไม่ระบุชื่อ และมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ซึ่งจะขึน้อยู่กับความเหมาะสมของ

สภาวะตลาด และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในขณะที่เสนอขายและออกหุน้กูน้ั้น ๆ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของการออกหุน้กูใ้นแต่ละครัง้  

วงเงิน มูลค่ารวมหุน้กู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving) ไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท หากเป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในวนัที่ออกหุน้กู ้(issue date) ในแต่ละคราว 

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและ

เสนอขายหุน้กูแ้ต่ละคราว 

การเสนอขาย สามารถเสนอขายหุน้กู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ใน
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยจะท าการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ 
ต่างประเทศ ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบัน 
ในประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุน
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ที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัยท์ี่เกี่ยวขอ้ง (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายเป็นรุ่นเดียว หรือแบ่ง
เสนอขายเป็นหลายรุ่นแยกต่างหากจากกนัได ้ตามความจ าเป็นในการใชเ้งินของบริษัท โดยขึน้อยู่
กับดุลพินิจของบริษัท ทั้งนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
ส  านักคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือ
ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัในขณะที่
ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

อัตราดอกเบีย้ ตามที่เหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ และ
ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ใหอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/
หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งทีมีผลใชบ้งัคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้น
แต่ละคราว 

อาย ุ ตามที่เหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ และ
ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัท 
(Perpetual Debentures) จะไม่มีวนัหมดอายทุัง้นี ้อ้ยู่ภายใตข้อ้ก าหนดของหน่วยงานที่ก ากบัดแูล 

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ ผูถ้ือหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษัทไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด และ/หรือ บริษัทอาจมี
หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของหุน้กูท้ี่
จะออกในแต่ละคราว 

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทไถ่ถอน หรือ ช าระคืนหุน้กู ้หรือ ซือ้คืนหุน้กูก้่อนก าหนด ที่ไดอ้อกภายในวงเงินที่
ไดร้บัอนุมัติขา้งตน้ บริษัทสามารถอกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายใน
เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving Basis) ตามที่ก าหนดไวข้า้งตน้ดงักล่าว 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ ภายใต้
วงเงินไม่เกิน 10,000,000,000 บาท 

 มติที่ประชุม:  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 
10,000,000,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,689,658,574 94.44 
ไม่เห็นดว้ย 99,460,440 5.56 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
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วาระที ่14 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี)  

 -ไม่มี- 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีบ้ริษัทไม่มีเรื่องพิจารณาเพิ่มเติม ในนามประธานกรรมการ จึงขอ
เปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้ซกัถาม สอบถามเพิ่มเติมไดใ้นวาระนี ้และขอมอบหมายใหก้รรมการแต่ละท่านช่วยตอบ
ค าถามแก่ผูถื้อหุน้ทกุท่าน 

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุน้ส่งค าถาม และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี ้

ขอเรียนชีแ้จงในส่วนของค าถามที่ผูถื้อหุน้สอบถามดงัต่อไปนี ้
1. นายวสันต ์พงษ์พุทธมนต ์ผูถื้อหุน้ ส่งค าถามว่า : บริษัทฯ ไดม้ีการวางเป้าหมายเรื่องของอัตราการเติบโตในปีนี ้

อย่างไร  
นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ ชีแ้จงว่า : ทางบริษัทฯ มีเป้าที่ก าหนดเป็น KPI ใหทุ้กสาขาและส่วนงานต่างๆ ซึ่งเป้าที่
ก าหนดไวย้งัสงูกว่าผลการด าเนินงานจริงในปัจจบุนัที่ท  าได ้และเนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมวสัดกุ่อสรา้งยงัเติบโต 
โดยรา้น Modern Trade กินส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มวสัดุก่อสรา้งประมาณ 20% กว่าๆ เท่านั้นเอง ทั้งนีห้ากทาง
บริษัทฯ ขยายสาขาก็จะยงัมีช่องทางในการเติบโตได ้ อย่างไรก็ดีในช่วงนีท้ี่ทางบริษัทฯ มีการเติบโตที่สงู ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากความพรอ้มของทีมงาน  

2. นายวสนัต ์พงษ์พทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ส่งค าถามว่า : สินคา้ของบรษิัทเป็นกลุ่มไหนบา้ง และมีการด าเนินธุรกิจอย่างไร 
นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ ชีแ้จงว่า : เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ประเภท วสัดุก่อสรา้ง และ
อปุกรณต์กแต่งบา้น แบบครบวงจร ภายใต ้Concept “ครบ ถกู ดี” เป็นศนูยค์า้ปลีก คา้ส่ง โดยแบ่งกลุ่มสินคา้ออก
เป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มก่อสรา้ง กลุ่มซ่อมแซม และกลุ่มตกแต่ง 
นางนาตยา ตัง้มิตรประชา ชีแ้จงว่า : จุดเริ่มตน้ของ DOHOME คือ บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด ธุรกิจ DOHOME ถา้
เปรียบเหมือนเหรียญจะเป็นเหรียญสองดา้น เหรียญดา้นหนึ่งคือธุรกิจคา้ปลีกและอีกดา้นหนึ่งคือธุรกิจคา้ส่ง โดย
บรษิัท อบุลวสัด ุจ ากดั เติบโตมาจากธุรกิจคา้ส่ง โดยเนน้ท่ีผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่รบังานของหน่วยงานราชการ เพราะ
คิดว่าช่องทางนีเ้ป็นช่องทางที่เราจะเติบโตและมีความเส่ียงนอ้ย เนื่องจากผูร้บัเหมาที่รบังานของหน่วยงานราชจะ
ไม่เกิดการเปรีย้วงานแลว้ไม่ไดร้บัค่าจา้ง  และถา้เปรียบกับรถยนต ์DOHOME เปรียบเหมือนรถยนตท์ี่มีสองเกียร ์
เกียรห์นึ่งคือเกียรอ์อโตท้ี่เอาไวส้ าหรบัวิ่งกับถนน Super Highway คนที่ขับรถจะตอ้งมีสติ และจะวิ่งเฉพาะถนน 
Super Highway เพราะโอกาสที่จะเส่ียงนอ้ยมาก และหากเมื่อมีวิกฤตเกดิขึน้ ถนนท่ีเราวิ่งเจอหลมุ เจอบ่อ เราก็จะ
ใชเ้กียรแ์บบโฟวิล ขึน้มาวิ่ง โดยสงัเกตุไดว้่าตัง้แต่ปี 2540 ที่เกิดวิกฤตตม้ย ากุง้ บริษัทฯ ก็ผ่านไดด้ีดว้ย และกรณี
เกิดอุทกภยัที่สาขาอุบลราชธานี ท าใหม้ีน า้ท่วมหนกัมาก แต่บริษัทฯ ก็สามารถเติบโตได ้และถึงแมใ้นปี 2563 จะ
เกิดสถานการณ์ COVID บริษัทฯ มีสาขาขนาดใหญ่ 10 สาขา แต่ต้องปิดด าเนินการชั่วคราวไป 8 สาขา แต่
ยอดขายยงัสามารถเติบโตได ้ทัง้นีส่ิ้งหน่ึงที่ท  าใหบ้รษิัทฯ เติบโตเรว็ขึน้กว่าปกติ คือ มีพนกังานท่ีเก่าแก่อยูก่บับรษิทั
มาเกือบ 39 ปี ทุกคนลว้นเป็นคนที่มีความสามารถ รูว้ิสัยทัศน์ และเข้าใจความเป็น DOHOME ประกอบกับ   
บริษัทฯ ไดผู้บ้ริหารที่มากดว้ยความสามารถและเป็นคนเก่ง มาร่วมงาน ซึ่งมาช่วยเติมเต็ม และเสริมกลยทุธต์่างๆ 
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และวิธีการท างานใหม่ๆ ใหก้บับรษิัทฯ ท าใหธุ้รกิจของ DOHOME เติบโต และท าใหส้ามารถผ่านวิกฤตต่าง ๆ  ไปได้
ดว้ยดี ธุรกิจจะเดินหนา้ต่อไปดว้ยความโปรง่ใส และธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

3. นายวีรวิทย์ เจียบวรนันท์ ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : สอบถามเก่ียวกับเรื่อง DC ของบริษัท ว่ายังสามารถรองรบั
แผนการขยายสามารถไดเ้พียงไร  
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : ปัจจุบันเรามีศูนยก์ระจายสินคา้ (DC) ตัง้อยู่ที่ปทุมธานี มีพืน้ที่ประมาณ 
41,580 ตารางเมตร โดยไดต้ิดตัง้ระบบ ASRS ซึ่งสามารถใชง้านไดแ้ลว้ในของ Phase 1 ส่วน Phase 2 คาดว่าจะ
แลว้เสร็จภายในปีนี ้หากแลว้เสร็จจะสามารถรองรบัแผนการขยายสาขาไดร้ะดบัหนึ่ง และประกอบกับบริษัทฯ มี
เป้าหมายในการลด Inventory Day เพราะฉะนั้นก็จะเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนใหม้ีพืน้ที่เพียงพอส าหรบัสาขาใน 
อนาคต ทัง้นี ้ทางบรษิัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องการก่อสรา้งศนูยก์ระจ่ายสินคา้ (DC) ในอีก 1-2 ปีขา้งหนา้ 

4. นางสาวสพุตัรา สิทธิชยั ผูถื้อหุน้ ส่งค าถามว่า : Market Share ของ Traditional Trade และ Modern Trade ในแต่
ละรายเป็นอย่างไร 
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี ้แจงว่า :  ร ้าน Modern Trade ในปัจจุบันจะมี 4 รายใหญ่ๆ ได้แก่ HomePro                   
Global House Thaiwatsadu และ Dohome ส่วนรายใหญ่ที่มี Market Share มากสดุเป็นอนัดบัหนึ่ง คือ HomePro 
ในส่วนของ DOHOME ปัจจุบนัอยู่ในล าดบัที่ 4 ทัง้นีเ้นื่องจากทางบริษัทฯ ยงัมีจ านวนสาขาที่นอ้ยถ้าดรูายไดจ้าก
การขายก็จะนอ้ยกว่า แต่ถา้ดยูอดขายต่อสาขาจะค่อนขา้งท าไดด้ี 

5. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ ส่งค าถามว่า : จ านวนลกูคา้เป็นอย่างไร มีการซือ้เยอะขึน้หรือไม่ 
นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ ชีแ้จงว่า : จากการวิเคราะหข์อ้มลู พบว่าจ านวน Invoice เพิ่มมากขึน้ และในส่วนของ 
Ticket Size ก็เพิ่มสงูขึน้ จ านวน Invoice ที่เปิดในแต่ละวนัยอดสงูขึน้ทกุสาขา นั่นแปลว่าลกูคา้มีการใชบ้ริการท่ีดี
ขึน้ ทั้งนี ้เนื่องจากแผนการตลาดไปในทิศทางที่ถูกต้อง จึงส่งผลให้ยอดขายเฉล่ียต่อบิลก็สูงขึน้ พนักงานมี
ความสามารถในการบรกิารลกูคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

6. นางสาวรติ ชัยสดมภ์ ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : ปัจจุบัน DC ซือ้หรือเช่า และ House Brand ส่วนใหญ่มากจาก
ประเทศไหนบา้ง 
นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ ชีแ้จงว่า : ส าหรบัศนูยก์ระจายสินคา้ (DC) เป็นท่ีดินทางบรษิัทฯ ซือ้ไม่ไดเ้ช่า โดยมีที่ดิน
ประมาณ 150 กว่าไร่ ซึ่งปัจจุบันใช้ที่ดินไปประมาณ  30-40 ไร่เท่านั้น สินคา้ House Brand ส่วนใหญ่น าเขา้มา
จากประเทศจีน อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม และมาเลเซีย แต่ส่วนใหญ่น าเขา้มาจากประเทศจีน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
กลุ่มสินคา้ 

7. นางสาวสพุีรณฐั กวีวจัน ์ผูถื้อหุน้ ส่งค าถามว่า : ผลกระทบของ COVID ที่มีต่อ Dohome ToGo เป็นอย่างไรบา้ง 
นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ ชีแ้จงว่า : ตัง้แต่ปี 2563 ที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID ส่งผลใหย้อดขาย
ขอ Dohome ToGo ที่เปิดอยู่ใน Hypermarket ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่วนสาขาที่เปิดในตลาด
ใกล้แหล่งชุมชนปัจจุบันสามารถท ายอดขายได้ดีกว่าใน Hypermarket  จึงเป็นสาเหตุที่สาขาใหม่ๆ ของ     
Dohome ToGo  เนน้ไปเปิดในตลาดมากยิ่งขึน้ ซึ่งสามารถสรา้งก าไรไดม้ากยิ่งขึน้ ทัง้นีอ้ยู่ในช่วงระหว่างการปรบั
วิธีการท างานของ Dohome ToGo เพื่อใหส้ามารถสรา้งยอดขายและก าไรไดม้ากยิ่งขึน้  
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8. นายชิตพล วัณโณ ผูถื้อหุน้ ส่งค าถามว่า : 1)  การขายออนไลนข์องบริษัทเป็นอย่างไร 2) มีแผนท า Application 
ภายในหนา้เวปหรือไม่  

 นายมารวย ตั้งมิตรประชา ชี ้แจงว่า  : ช่องทางออนไลน์ของเราประกอบไปด้วย 3 ช่องทางหลัก คือ                                       
 1) www.dohome.co.th  2) Line และ Facebook  3) Market place  
 โดยในปี 2563 มีรายไดผ่้านช่องทางออนไลนเ์ติบโตจากปี 2562 สงูมาก เนื่องจากทางบรษิัทฯ เพิ่งเริ่มด าเนินการใน
 ส่วนของช่องทางออนไลน ์ไดเ้พียง 1-2 ปี ในระหว่างนีอ้ยู่ระหว่างการพฒันาในดา้นต่างๆ ใหม้ีประสิทธิภาพมาก
 ยิ่งขึน้และดว้ยกลยทุธท์ี่ทางบริษัทฯ เร่งผลกัดนัยอดขายออนไลน ์ส าหรบัเรื่องการพฒันาเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อให้
 ตอบโจทย ์3 หวัขอ้ดว้ยกนัคือ 1) User experience  2) Order management 3) Click and Correct ลกูคา้สามารถ
 สั่งซือ้ผ่านช่องทางออนไลน ์และมารบัสินคา้ที่สาขาไดโ้ดยเราไม่คิดค่าขนส่ง อย่างไรก็ตาม ทางบรษิัทฯ มีแผนท่ีจะ
 พัฒนาเก่ียวกับ Digital Platform ไม่ว่าจะเป็น Mobile App หรือ Touch Screen โดยคาดว่าจะเริ่มท าในช่วง                  
 ตน้ปีหนา้ 
9. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ ส่งค าถามว่า : มีวิธีการบรหิารจดัการสินคา้ที่หมดอายุอย่างไร 
 นายชยานนท ์หอพัตราภรณ์ ชีแ้จ้งว่า : ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งส ารองสินคา้เคล่ือนไหวช้า โดยแบ่ง
 สินคา้ออกเป็นแต่ละประเภทและดูตามอายุของสินคา้ ทางบริษัทฯ มีการรักษาคุณภาพของสินคา้ และมีการ
 วางแผนจดัท าโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยใหส้ามารถลดมลูค่าการตัง้ส ารองลงได  ้
 
 

-จบการถามค าถามเพยีงเท่านี-้ 
 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสที่ประชุมสอบถาม และข้อเสนอแนะ เพิ่มติมหรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน ์และคณะกรรมการ
บรษิัทฯ จะน าไปพิจารณาต่อไป  
 ประธานฯ แจง้ว่าบรษิัทจะจดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั นบั
แต่วันประชุมนีแ้ละจะไดน้ ารายงานการประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.dohome.co.th หากผู้ถือหุน้มี
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ขที่มีนยัส าคญั โปรดแจง้ใหเ้ลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วนั หลงัจากการเผยแพร่ รายงาน
การประชมุนี ้ 
  

http://www.dohome.co.th/
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ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,100 ราย นับจ านวนหุ้นไดท้ั้งสิน้ 
1,789,119,014 หุน้ 

 ลงชื่อ                ประธานท่ีประชมุ 
(นายฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ)์ 
  ประธานกรรมการบรษิัท 

ลงชื่อ        
 (นางสาวมยรุีย ์สีทา) 
 เลขานกุารบรษิัท 
ผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ 


