
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําป ี2565
บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

งดแจกของท่ีระลึก บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่าง
รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมาเข้าร่วมประชุม



 
 
 

หนา้ 1 
 

ที่ IDH-CG-CGCS-ชปช-AGM6503/01.000 

วนัท่ี 21 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. แบบแจง้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 (ขอใหน้ ามาในวนัประชมุ) 
 2. แบบ 56-1 (One Report) ประจ าปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 
 3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
 4. ขอ้มลูกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 5. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 6. ค าชีแ้จงเก่ียวกบัเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะในการลงทะเบียน

เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 7. ขอ้มลูกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
 8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
 9. ขอ้ปฏิบตัิการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
 10. ค าประกาศคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
 11. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผูถื้อหุน้ 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม 
ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมี
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 43 ก าหนดใหบ้รษิัทฯ จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในหัวข้อสรุปข้อมูลทางการเงินในแบบ 56-1 (One Report) ประจ าปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)  
(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 

การลงมติ เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้  



 
 
 

หนา้ 2 
 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 

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 2564 ซึ่งไดผ่้านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 166-174 ของแบบ 56-1 (One Report)  
ประจ าปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยส าหรบั
ปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษิัทฯ แลว้ จึงเห็นควรเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยส าหรบัปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัทฯ 
และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 ทัง้นี ้ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในปี 2564 สามารถสรุปไดด้งันี ้

ขอ้มลูงบการเงินการเปรยีบเทียบ (บางส่วน) ของบรษิัทฯ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
สินทรพัยร์วม 27,226.51 20,765.17 28,015.49 21,623.44 
หนีส้ินรวม 16,346.77 13,675.41 16,707.20 14,058.68 
รายไดร้วม 25,917.78 18,852.96 25,919.31 18,854.69 
ก าไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่) 1,818.06 726.68 1,771.59 681.75 
ก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,324.98 1,797.34 3,163.90 1,682.73 
ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.76 0.31 0.74 0.29 

การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 53 ก าหนดให้
บรษิัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิ
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมาย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 88,550,000 บาท ซึ่งยงัคงนอ้ย
กว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 1,771.59 ลา้นบาท จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2564 จ านวน 88,580,000 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2564  
เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ซึ่งจะท าใหท้นุส ารองตามกฎหมายของบรษิัทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 177,130,000 บาท 

ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 51 ก าหนดหา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน  และบริษัทฯสามารถจ่าย
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดห้ากไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ตามที่
ก าหนดในมาตรา 117 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและการจดัสรรทนุส ารองต่าง ๆ 

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุน
ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1,683.01 ลา้นบาท คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จ่ายปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2564 จากก าไรสทุธิ โดยการจ่ายปันผล
เป็นหุน้สามญัใหก้ับผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล จ านวนไม่เกิน 484,434,005 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณ 0.2000000000 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิน้ประมาณ 
484.43 ลา้นบาท  

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่าว บรษิัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงิน
สดแทนในอตัรา 0.2000000000 บาทต่อหุน้ 

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราประมาณ 0.0222222223 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 
53.83 ลา้นบาท  

รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสด เป็นการจ่ายปันผลในอตัราประมาณ 0.2222222223 บาท
ต่อหุน้ หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 538.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ยละ  31.98 
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ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีและทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทฯ ทัง้นี ้เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามประมวลรษัฎากร ในอตัราที่กฎหมาย
ก าหนดไว ้ 

โดยบรษิัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัปันผลในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสด (Record Date) ใน
วนัที่ 7 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 

ทั้งนี ้ เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ  
ไดจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 

1. ก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัจาก
หกัทนุส ารองตามกฎหมาย (บาท) ส าหรบัปี 
2564 และ ปี 2563  

1,683,011,024 647,548,885 

2. จ านวนหุน้ช าระแลว้ (หุน้) 2,422,170,022 2,165,517,966 
3. จ านวนปันผลจา่ยคดิเป็น (บาทตอ่หุน้) 0.2222222223 0.0925925926 
4. รวมจ านวนการจา่ยปันผลทัง้สิน้ประมาณ 

(ลา้นบาท) 
538.26 200.51 

5. อตัราจา่ยเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 31.98 30.96 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท ในการพิจารณาจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้นัน้ คณะกรรมการบรษิัทไดค้  านึงถงึ
ปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมนุเวียน สถานะการเงินของบรษิัทฯ 
หรือแผนการด าเนินงานในอนาคตและความตอ้งการในการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัอื่น ๆ ในการนี ้คณะกรรมการบริษัท 
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดขา้งตน้ 

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรบัปันผลดังกล่าวขา้งตน้ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ซึ่งไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 



 
 
 

หนา้ 5 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 820,669,460 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 3,243,684,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,423,015,522 บาท โดยการตัดหุ้นที่
ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย จ านวน 820,669,460 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือ
บริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เนื่องจากบรษิัทฯ มีความประสงคจ์ะเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล (รายละเอียด
ปรากฏในวาระที่ 3) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่
พนกังานของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 ชดุที่ 2 (ESOP-W2) และชดุที่ 3 (ESOP-W3) 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดว่า บริษัทมหาชนจ ากัดจะเพิ่มทุนจาก
จ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มขึน้ และจะกระท าไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระ
เงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุน้ท่ีเหลือนัน้เป็นหุน้ท่ีออกไวเ้พื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 

เนื่องจากปัจจบุนั บรษิัทฯ มีหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 821,514,960 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท ซึ่งเป็นหุน้สามญัที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลต่าง ๆ ตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

(1) ตดัหุน้สามญัที่เหลือจากการจดัสรรเพื่อจ่ายหุน้ปันผล จ านวน 3,275 หุน้ 

(2) ตดัหุน้สามญัที่เหลือจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ใหแ้ก่
พนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 ชุดที่ 1 (ESOP-W1), ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) จ านวน 29,959,000 หุน้ โดย
ไม่ไดต้ัดหุน้สามัญที่จัดสรรไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่
พนกังานของบรษิัทฯ ฯ ครัง้ที่ 1 ชดุที่ 2 (ESOP-W2) และชดุที่ 3 (ESOP-W3) จ านวน 845,500 หุน้ และ 

(3) ตัดหุน้สามญัที่เหลือจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จ านวน 790,707,185 หุน้  

ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ านวน 820,669,460 บาท จากทนุจดทะเบียน
จ านวน 3,243,684,982 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 2,423,015,522 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหนา่ย
จ านวน 820,669,460 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท นอกจากนี ้บริษัทฯ จะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ  
ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงันี ้ 

 



 
 
 

หนา้ 6 
 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 2,423,015,522 บาท (สองพนัส่ีรอ้ยยี่สิบสามลา้นหน่ึงหมื่นหา้
พนัหา้รอ้ยยี่สิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,423,015,522 หุน้ (สองพนัส่ีรอ้ยยี่สิบสามลา้นหนึ่งหมื่นหา้
พนัหา้รอ้ยยี่สิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามญั 2,423,015,522 หุน้ (สองพนัส่ีรอ้ยยี่สิบสามลา้นหนึ่งหมื่นหา้
พนัหา้รอ้ยยี่สิบสองหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (        -         )” 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 820,669,460 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,243,684,982 บาท  
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,423,015,522 บาท โดยการตัดหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 820,669,460 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจด
ทะเบียน ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจในการจดทะเบียนลดทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 484,603,105 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 2,423,015,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,907,618,627 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทีจั่ดสรรให้แก่
พนักงานของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) และการแก้ไขหนังสือ
บริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
(รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3) และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ที่
จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 ชดุที่ 2 (ESOP-W2) และชดุที่ 3 (ESOP-W3)  



 
 
 

หนา้ 7 
 

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

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 484,603,105 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 2,423,015,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,907,618,627 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
484,603,105 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 
(ESOP-W3) และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบักบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 2,907,618,627 บาท (สองพนัเกา้รอ้ยเจ็ดลา้นหกแสนหน่ึงหมื่น
แปดพนัหกรอ้ยยี่สิบเจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,907,618,627 หุน้ (สองพนัเกา้รอ้ยเจ็ดลา้นหกแสนหน่ึงหมื่น
แปดพนัหกรอ้ยยี่สิบเจ็ดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามญั 2,907,618,627 หุน้ (สองพนัเกา้รอ้ยเจ็ดลา้นหกแสนหน่ึงหมื่น
แปดพนัหกรอ้ยยี่สิบเจ็ดบาทหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (        -         )” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 484,603,105 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
2,423,015,522 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 2,907,618,627 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 484,603,105 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบรษิัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1 ชดุที่ 2 (ESOP-W2) และชดุที่ 3 (ESOP-W3) และการแกไ้ข
หนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบรษิัท
มอบหมายมีอ านาจในการจดทะเบียนเพิ่มทนุและแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
และมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) 
และชุดที ่3 (ESOP-W3) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
484,603,105 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) 
โดยมีรายละเอียดต่อไปดงันี ้ 

1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 484,434,005 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ
จ่ายหุน้ปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกนิ 30,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 ชดุที่ 2 (ESOP-W2) เพื่อ
เป็นการรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม 

3) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 139,100 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 ชดุที่ 3 (ESOP-W3) เพื่อ
เป็นการรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 484,603,105 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 
และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 
ชดุที่ 2 (ESOP-W2) และชดุที่ 3 (ESOP-W3) ดงัรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท ข้อที่ 11 และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ 
ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เนื่องดว้ยบริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประเภทวัตถุอันตรายที่มี
คณุภาพ ตรงตามชนิดของพืช และศตัรูพืช ซึ่งมีส่วนประกอบของสารเคมี และเคมีภณัฑ ์เช่น ยาฆ่าแมลง ยาปราบศตัรูพืช 
และผลิตภณัฑอ์ื่น ฯลฯ ที่เก่ียวกับทางการเกษตร ซึ่งผูป้ระกอบการจ าหน่าย และครอบครองสินคา้เก่ียวกับวตัถุอนัตราย 
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จะตอ้งปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 รวมที่แกไ้ขเพิ่มเติม และหน่วยงานที่ก าหนดมาตการควบคมุ
ก ากับดูแล “ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรจงัหวดั” ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนดไวใ้นการขอออกใบอนญุาตมีไวซ้ึ่งครอบครองวตัถอุนัตราย โดยจะตอ้งก าหนดถอ้ยค าในวตัถปุระสงคข์อง
บริษัทที่ครอบคลมุและชดัเจนที่เก่ียวกบัการประกอบกิจการของบริษัท ภายใตก้ารขอเพื่อใหค้รอบคลมุและสอดคลอ้งกบั
การด าเนินธุรกิจของบรษิัททัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 จากเดิม  

 ข้อที่ 11 ประกอบกิจการคา้ยารักษาโรคและป้องกันโรคส าหรับคนและสัตว ์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 
เครื่องมือแพทย ์และเภสชักรรม เมล็ดพนัธุค์วบคุม ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ยาบ ารุงพืชและสตัวท์ุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้
ในทางวิทยาศาสตร ์

 แกไ้ขเป็น 

 ข้อที่ 11 ประกอบกิจการคา้ยารักษาโรคและป้องกันโรคส าหรับคนและสัตว ์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 
เครื่องมือแพทย ์และเภสัชกรรม เมล็ดพันธุ์ควบคุม ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ยาบ ารุงพืชและสัตวท์ุกชนิด วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร เครื่องมือเครื่องใชใ้นทางวิทยาศาสตร ์

 แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคด์งันี ้

 ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน 57 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติ
การแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท ขอ้ที่ 11 ดังรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ เพื่อใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบนัและอนาคต และพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบริษัท ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจในการจด
ทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
และมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล พ.ร.บ. บริษัทมหาชนมาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งที่นานสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้มีกรรมการบรษิัทที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 
3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายชื่อกรรมการทีจ่ะตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังที ่
เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการ 
บริษัทในปี 2564 

(คร้ัง) 

จ านวนคร้ังที ่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ 

ชุดย่อยในปี 2564 

(คร้ัง) 

จ านวนปีที ่
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 
ของบริษทัฯ 

1. นางสาวอรยิา ตัง้มติรประชา กรรมการบรษิัท และ 
กรรมการบรหิาร 

3/4 
- 

- 3 ปี 11 เดือน 

2. นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ  กรรมการบรษิัท และ 
กรรมการบรหิาร 

4/4 
- 

- 3 ปี 11 เดือน 

3. นายมารวย ตัง้มติรประชา กรรมการบรษิัท และ 
กรรมการบรหิาร 

4/4 
- 

- 2 ปี 9 เดือน 

 เพื่อส่งเสรมิการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ เป็นการล่วงหนา้ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 28 ตลุาคม 
2564 ถึงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2565 โดยเผยแพรใ่หผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
เว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบรษิัทฯ ในครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาประวตัิ
และคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษัทฯ กฎเกณฑข์องหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้พิจารณาตามหลกัเกณฑข์องกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ซึ่งครบถว้นและ
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแลว้ มีความเห็นว่า นางสาวอรยิา ตัง้มิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ และ
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นายมารวย ตัง้มิตรประชา เป็นผูม้ีทกัษะความรูค้วามสามารถ มีประสบการณท์ี่สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และไดส้รา้งคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี ้บุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน ยังปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความ
รบัผิดชอบ ระมดัระวงัและซื่อสตัยส์จุริตเป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาการเลือกตัง้บคุคลทัง้ 3 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมต่อไปอีก
วาระหนึ่ง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย) ไดม้ีการกลั่นกรอง พิจารณาดว้ย
ความรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้และเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอ
ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ นางสาวอริยา ตัง้
มิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ และนายมารวย ตัง้มิตรประชา ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทัง้นี ้ขอ้มลูกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่ง
มาดว้ยล าดบัท่ี 4 

การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหาชนและขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 26 ก าหนดใหก้รรมการบรษิัทมี
สิทธิไดร้ับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทในรูปของเบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านจะไดร้บัใหส้อดคลอ้งกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทน
ดงักล่าวจะอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและบรษิัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน รวมทัง้เพียงพอท่ีจะ
จูงใจและรกัษากรรมการที่มีคุณภาพไวก้ับบริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนใหก้รรมการของบริษัท
ประจ าปี 2565 รวมกนัทกุคณะภายในวงเงินไม่เกิน 2,200,000 บาทต่อปี โดยมีอตัราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2564 ดงันี ้

 2565 (ปีที่เสนอ) 2564 

 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 
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 2565 (ปีที่เสนอ) 2564 

 ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 

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 

หมายเหตุ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชดุย่อยอืน่ ๆ 

ทัง้นี ้กรรมการจะไม่ไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ 

อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัท รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 1,865,000 บาท 
รายละเอียดปรากฏตาม หัวขอ้ที่ 8.1.2 การเขา้ร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคลกรรมการ 
หนา้ที่ 142-143 ในแบบ 56-1 (One Report) ประจ าปี 2564 (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ ซึ่งนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2565 

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 2565 เนื่องจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นหนึ่งใน
บริษัทชั้นน าที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม  
โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึง เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัท
ย่อย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติงานไดใ้ห้ EY จัดหา
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของ EY แทนได ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที ่
จ านวนปีทีล่งลายมือชื่อใน 
งบการเงนิของบริษัทฯ 

 

1. นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 5313 - ปี  และ/หรือ 
2. นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 6137 - ปี  และ/หรือ 
3. นางสาววิไลลกัษณ ์เลาหศรีสกลุ 6410 - ปี  

ทั้งนี ้ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร กรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าสอบบัญชีส าหรบัปี 2565 ของบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั แลว้ และมีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีที่เสนอเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท
เพื่อพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ดงันี ้

รายการ ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564  

ค่าสอบบญัชี (Audit fee) 3,600,000 3,350,000 

ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่ไดจ้่ายไปจรงิ 



 
 
 

หนา้ 14 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
3,600,000 บาท  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ซึ่งไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตาม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันที่ 7 มีนาคม 
2564 (Record Date) และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที่  
21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยสถานท่ีจดัการประชมุ มีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11 
(แผนท่ีสถานท่ีการจดัประชมุ) 

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงก าหนดการจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร ซึ่งจะรองรบั
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ ากัดเพียง 150 ที่นั่ง และขอใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านปฏิบตัิตามขอ้ปฏิบตัิในการเขา้รว่ม
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 อย่างเคร่งครดั รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่ง
มาดว้ยล าดบัท่ี 10  

บรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ส าหรบัการประชมุ
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตัง้แต่วนัที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอระเบียบ
วาระการประชมุ หรือรายชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุครัง้นี ้

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
พรอ้มคดักรองสขุภาพก่อนเขา้ในบริเวณสถานที่จดัประชุม และตอ้งขออภยัในความไม่สะดวก ซึ่งอาจเกิดความล่าชา้ใน
การตรวจคดักรองและการลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุ 

 



 
 
 

หนา้ 15 
 

บริษัทฯ สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้มอบฉันทะแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 7 เพื่อเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้โดยสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะ ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข. ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 8 
พรอ้มเอกสารหลักฐาน และจดัส่งมายงัที่อยู่บริษัทฯ ส่งถึง : เลขานุการบรษิัท บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 60 
ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอความรว่มมือการส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับรษิัทฯ ภายในวนัองัคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. 

บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ ชื่อ 
นามสกลุ สญัชาติ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหมายเลขหนงัสือเดินทาง วนัเดือนปีเกิด อาย ุที่อยู่ เลขทะเบียน
ผูถื้อหลกัทรพัย ์หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล (ถา้มี) บรษิัทมีการบนัทึกเสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว รวมถึงขอ้มลูสขุภาพกรณี
คัดกรอง COVID-19 อนึ่ง บริษัทจะปฏิบัติตามค าประกาศคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 

 บรษิัทฯ ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านเป็นอย่างสงู และตอ้งขออภยัในความไม่สะดวก (หากมี) มา ณ โอกาสนีด้ว้ย 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

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

 
 
 
 
หมายเหต:ุ 
1. ผูถ้ือหุน้สามารถ Download หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ  

ไดต้ัง้แต่วนัที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ https://www.dohome.co.th/ หวัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ ์/ ขอ้มลูผูถ้ือหุน้ / การประชมุผูถ้ือหุน้” 

2. ผูถ้ือหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรบั แบบ 56-1 (One Report) ประจ าปี 2564 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานกุารบริษัท หรือ
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์โทรศพัท ์062-197-6688 หรือโดยแจง้ ชื่อ-นามสกลุ และที่อยู่ส  าหรบัจดัส่ง มายงัอีเมล IR@dohome.co.th 

mailto:IR@dohome.co.th
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