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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่

ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์
กรุงเทพฯ เลขท่ี 99/1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

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 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และ  
  กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางนาตยา  ตัง้มิตรประชา กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายสเุวทย ์ ธีรวชิรกลุ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

5. นางสาวอรยิา  ตัง้มิตรประชา กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

6. นางสลิลทิพ  เรืองสทุธิภาพ  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

7. นายมารวย  ตัง้มิตรประชา กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

8. นางสาวนฤชล  ด ารงปิยวฒุิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการตรวจสอบ 

 บรษิัทมีกรรมการทัง้หมด 8 คน โดยกรรมการท่ีเขา้รว่มการครัง้นี ้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดระดับสายงานทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายชยานนท ์หอพตัราภรณ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน (ผูบ้ริหารสงูสดุดา้นบญัชีและการเงิน) 

2. นางสาวพิกลุ สมวนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร และผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

3. นายสิทธา ไชยเขตต ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นางสาวสดุธิดา สรรพวฒัน ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายซพัพลายเซน  

5. นายราชนัย ์จิรรตันส์ถติ ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารคลงัสินคา้ 
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6. นายกษภพ ประภสัพงษา  ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารสินคา้ 

7. นายจิรพงศ ์แซ่โงว้ ผูอ้  านวยการศนูยป์ฏิบตักิารส านกังานใหญ่ 

8. นายวีระวฒัน ์เหลืองอ าพล  ผูอ้  านวยการฝ่ายช่องทางการตลาดดจิิทลั 

9. นางสาวฉววีรรณ เชาวเลิศ ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซือ้ตา่งประเทศ 

10. นายชยัวฒุิ วฒันาวฒุกิลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซือ้ในประเทศ 

11. นายปรยิตุม ์สงัวราภรณ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 

12. นางนงเยาว ์สะอาด ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

13. นางสาวจารุพร ธารารกัษาสกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

14. นางพรศิร ิเลิศประภาภรณ ์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

เลขานุการบริษัท และท าหน้าทีเ่ลขานุการทีป่ระชุม 

1. นางสาวมยรุีย ์สีทา เลขานกุารบรษิัท ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัดแูลกิจการ และนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด 

1.  นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต   

2.  นางสาวมณี รตันบรรณกจิ  

3.  นายวจิิตร บวัศรี 

รายชื่อตัวแทนอิสระ 

1.  นางสาวนภสัวรรณ แสงสีแกว้ ที่ปรกึษากฎหมาย จากบรษิัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

2.  นายวิโรจน ์กจิสวสัดิ์ไพศาล ผูถื้อหุน้ / ตวัแทนผูถื้อหุน้รายย่อย  

จ านวนผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 พิธีกรผู้ด  าเนินการประชุมไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ  
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

มีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง 42 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้ 831,746,382 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ 553 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้ 957,399,427 หุน้ 

รวมจ านวน 595 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 1,789,145,809 หุน้ 
ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 73.87 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 2,422,170,022 หุน้ 
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 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 าดับวาระการประชุมที่ ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยผูด้  าเนินการ
ประชมุจะแจง้รายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน และสรุปผลคะแนนการออกเสียงลงคะแนนเมื่อจบวาระ 

 ในระหว่างการประชุมหากมีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุมเพิ่มเติม ผูถื้อหุน้ท่านที่เขา้มาใหม่ในระหว่างการประชุม
สามารถออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระท่ียงัไม่ไดม้ีการลงมติในท่ีประชมุเท่านัน้ 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเหน็ 

 เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ที่ยงัคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวงัใน
ขณะนี ้และเพื่อความปลอดภยัตามมาตราการป้องกนัการแพร่ระบาด COVID-19 การประชุมในวนันีจ้ะงดใชไ้มโครโฟนใน
การซักถามระหว่างการประชุม ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะซักถามเพิ่มเติมในวาระใด สามารถเขียนค าถามใน
กระดาษค าถามที่ทางบรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมไว ้ โดยเขียนชื่อ-นามสกุล พรอ้มค าถามที่ตอ้งการสอบถามลงในกระดาษค าถาม 
และส่งใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทเพื่อรบักระดาษค าถาม และส่งมอบใหค้ณะกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร เพื่อตอบค าถาม และ
บนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 

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 
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กาปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

1. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 และการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการเสนอวาระ เพื่อบรรจเุขา้เป็นวาระการประชมุสามญัประจ าปี 2565 
ผ่านช่องทางแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตบ์ริษัทแลว้ ตัง้แต่วนัที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 
1 กุมภาพนัธ ์2565 ตามช่วงระยะเวลาดงักล่าว แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด เสนอวาระเขา้มา การประชุมในวนันีจ้ะด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระ โดยเรียงตามล าดบัวาระการประชมุตามที่แจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 

2. การส่งค าถามล่วงหน้า 

 บริษัทไดม้ีช่องทางที่ใหผู้ถื้อหุน้ สามารถส่งค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุล่วงหนา้เพื่อใหม้ีการตอบค าถามใน
ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้นี ้โดยผ่านช่องทางการแจง้ข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
เว็บไซตบ์ริษัท รวมถึงช่องทางนกัลงทนุสมัพนัธ ์และที่อีเมล IR@dohome.co.th ภายในวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2565 แต่ไม่มีผู้
ถือหุน้รายใดส่งค าถามเขา้มาเพื่อใหต้อบในท่ีประชมุ 

3. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม 

 บริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทางเว็บไซต์
ของบริษัท และไดแ้จง้ผ่านช่องทางการแจง้ข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 21 มีนาคม 2565 และ 
ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุฯ พรอ้มเอกสารประกอบทัง้หมดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตัง้แต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2565 

 นายฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ ์ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวตอ้นรบั 
และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ไดเ้ข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565         
ณ ช่วงเวลานี ้ยังคงอยู่ในสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ถึงแม้
ช่วงเวลานีป้ระชาชนรวมถึงทุกท่านที่มาประชุมในวันนีจ้ะไดร้บัฉีดวคัซีนป้องกันโรค Covid-19 ครบตามเกณฑห์รือเกิน
เกณฑ์แลว้ก็ตามแต่ก็ไม่ควรประมาท บริษัทมีความห่วงใยถึงความปลอดภัยดา้นสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน       
โดยด าเนินการจดัประชุมตามมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเขม้งวดในทุกขัน้ตอน นบัตัง้แต่
จดุคดักรอง การเวน้ระยะห่าง และจดัใหม้ีเจลแอลกอฮอล ์ลา้งมือทกุจดุที่มีการสมัผสั เป็นตน้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 เป็นปีที่บริษัทมีความตัง้ใจจดัประชุมในรูปแบบ Physical Meeting ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่ง ของการ
พบปะกนัระหว่าง กรรมการ ผูบ้รหิารและท่านผูถื้อหุน้ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

 ในทกุวนันี ้Technology และ Data เป็นปัจจยัส าคญัที่อยู่เบือ้งหลงัความส าเรจ็ขององคก์รคา้ปลีกชัน้น าหลายแห่ง 
การสานสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับลูกค้าและผู้บริ โภคผ่าน  Omni Channel และ  Applications Platform ต่าง  ๆ  
สู่อุตสาหกรรมคา้ปลีกแห่งอนาคตซึ่งเรียกว่า New Digital Retail Concept ส่ิงที่ส  าคัญส าหรบัผูบ้ริหารองคก์รก็คือ การ
ถ่ายทอดให้พนักงานของบริษัทเขา้ใจใน New Digital Retail Concept และพรอ้มที่จะส่งมอบส่ิงที่ลูกคา้และผู้บริโภค
ตอ้งการ และการด าเนินธุรกิจใหเ้กิดผลก าไร ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) ไดป้รบัตวัพรอ้มรบักบั New 
Digital Retail Concept โดยเริ่มต้นจากการสรา้งวัฒนธรรม การเปิดรับเทคโนโลยีภายในองค์กร พรอ้มการจัดสรร
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งบประมาณโดยเฉพาะเพื่อลงทนุพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใหค้รอบคลมุทัง้ดา้นระบบเครือข่ายและซอฟตแ์วรต์่าง ๆ เพื่อให้
การใชง้านภายในเป็นไปอย่างราบรื่น พรอ้มกบัการวางกลยทุธส์รา้งวฒันธรรมองคก์รในระยะยาว ทัง้นีก้ารสรา้งวฒันธรรม
องคก์รใหม่ไม่สามารถเกิดขึน้ได้ภายในเวลาอันสัน้จ าเป็นตอ้งสรา้งแรงกระตุน้และแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องใหพ้นักงาน
เปิดรบัและน าเทคโนโลยีไปใช ้การท าให ้Digital Transformation to New Digital Retail Concept ประสบความส าเรจ็จึง
ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บรษิัทก็มีความมุ่งมั่นดว้ยความรว่มมือจากทกุภาคส่วนในองคก์ร 

 โดยในปี 2564 ที่ผานมา เป็นปีที่มีความส าคญัทัง้การปรบัตวัของธุรกิจ การปรบักลยทุธต์่าง ๆ  เพื่อใหท้นัต่อการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงท าใหบ้ริษัทเติบโตมากยิ่งขึน้นบัเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง นอกจากความส าคญัดา้นการ
ด าเนินงานแลว้ บริษัทยงัตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่น
และปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาล หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดว้ยความรบัผิดชอบต่อชมุชนสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ทัง้นี ้
กลุ่มบรษิัทไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มกบัโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติคอรปัชนั 
(CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เมื่อวนัที่ 22 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่น อย่าง
แทจ้รงิ ในการมีส่วนรว่มการเริ่มตน้แกไ้ขปัญหาการทจุรติคอรร์ปัชนั เพื่อสนบัสนนุการสรา้งมาตรฐานการด าเนินธุรกิจที่ใส
สะอาด อันเป็นรากฐานที่ดีในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดด้  าเนินการแก้ไขนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชันให้
ครอบคลมุและสอดคลอ้งมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัก ากับดแูลการด าเนินการใหส้อดคลอ้งตามนโยบายที่ก าหนดไว ้เช่น การให้
และรบัของขวญั การสนบัสนุน การบริจาค และการเพิ่มช่องทางการแจง้เบาะแส รวมถึงการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจฯ 
และการส่ือสารนโยบายไปยงับรษิัทคู่คา้ ทัง้นีบ้รษิัทไดจ้ดัท าหลกัสตูรอบรม การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นทจุรติ
คอรร์ปัชัน โดยเริ่มตัง้แต่ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนักงานทุกระดบัชัน้ จนถึงพนักงานบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้มีความรู ้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและการท่ีจะไม่ยอมรบัการทจุรติคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบ  

 เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาส าหรับการประชุมในวันนี ้ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
เพื่อด าเนินพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้และขอส่งมอบหนา้ที่ใหค้ณุอธิวฒัน ์ด าเนินการต่อไปครบั 

 ต่อจากนัน้ ประธานฯ น าที่ประชุมเขา้สู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ กรรมการ กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานบญัชี การเงิน และสนบัสนนุองคก์ร รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2564 ดงันี ้

ส าหรบัสถานการณส์ าคญัในปี 2564 บรษิัทไดเ้ปิดด าเนินการสาขาใหม่จ านวน 6 สาขา โดยเป็นสาขาขนาดใหญ่ 
(Size L) จ านวน 4 สาขา ไดแ้ก่ สาขาแหลมฉบงั สาขาบ่อวิน สาขาชลบุรี และสาขาสรุาษฎรธ์านี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
บรษิัทจึงมีสาขาขนาดใหญ่ รวมทัง้สิน้ 16 สาขา และมีเปิดด าเนินการสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) จ านวน 2 สาขา ไดแ้ก่ 
สาขาตลาดทบัยาว และสาขาตลาดมารวย ทัง้นีเ้นื่องดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 บริษัทได้
ปิดท าการสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ทั้งสิน้จ านวน 3 สาขา ไดแ้ก่ สาขาแมคโคร-จรญัสนิทวงศ ์สาขาพันธุท์ิพย-์
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งามวงศว์าน และสาขาคอสโม่วอรก์-เมืองทองธานี ท าให ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 
ที่เปิดด าเนินการทัง้สิน้จ านวน 10 สาขา 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ในปี 2564 ภาครฐัยงัคงมีการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงมาตรการ Lockdown ในบางพืน้ที่ โดยมี 2 ช่วงดงันี ้ช่วงแรกในกลางเดือนธันวาคม 2563 
จนถึงปลายเดือนมกราคม 2564 และช่วงที่สอง ในช่วงกลางเดือนกรกฏาคม 2564 จนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2564 ส่งผล
ใหบ้ริษัทตอ้งปิดท าการสาขาเป็นการชั่วคราวรวมทั้งสิน้ 12 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ จ านวน 5 สาขา ไดแ้ก่ 
สาขาเพชรเกษม สาขาพระราม 2 สาขารังสิต สาขาบางบัวทอง และสาขาแหลมฉบัง และสาขาขนาดเล็ก (Dohome 
ToGo) จ านวน 7 สาขา อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้สอดคล้องกับ
สถานการณแ์ละเงื่อนไขขอ้จ ากดัของการเปิดด าเนินการ  

อย่างไรก็ดี เพื่อใหม้ีเงินทุนหมนุเวียนเพียงพอส าหรบัแผนการขยายสาขาในอนาคต และเพิ่มความคล่องตวัใน
การลงทุนอื่นๆ  รวมถึงการลดภาระดอกเบีย้จ่าย และลดการพึ่งพิงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน ซึ่งอาจมีเงื่อนไขต่างๆ ท าให้
บริษัทขาดความคล่องตัว เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 บริษัทจึงไดจ้ัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ใหแ้ก่บุคคลภายในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 75.50 ลา้นหุน้ ในราคา 26.25 บาทต่อหุน้โดยคิด
เป็นจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุทัง้สิน้ 1,981.88 ลา้นบาท 

ปัจจบุนับรษิัทด าเนินการมาแลว้กว่า 38 ปี ด าเนินธุรกิจภายใตก้ลยทุธ ์“ครบ ถกู ดี” ทัง้ความครบครนัของสินคา้ 
ราคาที่ยุติธรรม และบริการที่คลอบคลุมในทุกมิติความตอ้งการของลูกคา้  อีกทั้งยังมีช่องทางการขายแบบออนไลน ์
(E-Commerce) เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับลกูคา้ใหส้ามารถสั่งซือ้สินคา้ผ่านช่องทางออนไลนไ์ดส้ะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ จึงมีช่องทางหลกัๆ เพื่อใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ Dohome’s Website  Chat & Shops (Line & Facebook), Lazada  Shopee 
NocNoc JD Central และ K+ Market เป็นตน้ 
  ส าหรบัผลด าเนินงานปี 2564 บรษิัทฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 25,917.78 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 37.5% จากปี 2563 โดยมี
รายไดเ้พิ่มขึน้ทั้งจากการเพิ่มขึน้ของรายไดส้าขาเดิมที่มีการเติบโตอย่างกา้วกระโดดและรายไดจ้ากสาขาใหม่ที่เปิดในปี 
2564 และมีก าไรสทุธิส าหรบัปี 2564 เท่ากบั 1,818.06 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 150.2% จากปี 2563 ทัง้นีก้ารเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิ
มีสาเหตหุลกัมาจากยอดขายที่เพิ่มสงูขึน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ที่สงูขึน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายได้รวม เท่ากับ 25,917.78 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 7,064.82 ลา้นบาท จากปี 2563 ส าหรบัรายไดบ้ริษัทมีการ
เติบโตในทุกๆ ดา้น โดยแบ่งเป็นดงันี ้1. ทัง้การเติบโตของในทุกภาค ทัง้ภาคอีสาน ภาคเหนือ และเขตปริมณฑล  2. การ
เติบโตของกลุ่มสินคา้ มีการเติบโตในทกุกลุ่มสินคา้ทัง้กลุ่มก่อสรา้ง ซ่อมแซม และตกแต่ง โดยกลุ่มก่อสรา้งจะเติบโตสงูสดุ 
รองลงมาคือกลุ่มซ่อมแซม 3. การเติบโตของช่องทางการขาย โดยแบ่งออกเป็นสาขาขนาดใหญ่ (Size XL และ Size L) 
สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) และช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) มีการเติบโตในทุกช่องทาง  4. การเติบโตของ
สินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบรษิัท (House Brand) โดยรายไดเ้ติบโตจากปีก่อน 29% 

ก าไรขั้นต้น เท่ากับ 5,206.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรขั้นตน้ 20.2% เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับอัตราก าไร
ขัน้ตน้ของปี 2563 ที่ 16.0% โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก การเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้ของทุกกลุ่มสินคา้ ทัง้กลุ่มก่อสรา้ง 
ซ่อมแซมและตกแต่ง จากการบริหารจัดการตน้ทุนขายที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ประกอบกับรายไดจ้ากการบริหารศูนย์
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กระจายสินคา้ (Distribution Center) ที่สูงกว่าค่าใชจ้่ายจึงท าใหต้น้ทุนสินคา้ลดลง รวมถึงอัตราก าไรขั้นตน้ของสินคา้
ภายใตต้ราสินคา้ของบรษิัท (House Brand) ที่เพิ่มขึน้ อีกทัง้จากการเพิ่มขึน้ของราคาสินคา้กลุ่มเหล็ก 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 2,835.55 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 848.47 ลา้นบาท จากปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกั
มาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเปิดสาขาใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน  
ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ การเพิ่มขึน้ของค่าคอมมิชชั่นและค่าจดัส่งสินคา้ใหก้บัลกูคา้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายไดท้ี่เพิ่มมาก
ขึน้ รวมถึงการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายพนกังานฝ่ายบริหารที่เพิ่มขึน้เนื่องจากการรบัพนกังานในส่วนของส านกังานใหญ่เพื่อ
รองรบัการเติบโตของบริษัท ทัง้นีค้่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่จะเพิ่มขึน้จากสาขาใหม่ที่เปิดด าเนินการ แต่
สาขาเก่าที่เปิดด าเนินการมากกว่า 1 ปี ทางบริษัทสามารถบริหารจดัการค่าใชจ้่ายไดด้ียิ่งขึน้ ทัง้นีใ้นปีที่ผ่านมาถึงแมจ้ะมี
การเปิดด าเนินการสาขาขนาดใหญ่ 4 สาขา แต่บริษัทก็ยังสามารถ Control ค่าใชจ้่ายไดด้ี อยู่ในงบประมาณที่ก าหนด  
จึงท าใหส้ดัส่วน % ค่าใชจ้่ายต่อรายไดร้วมในปี 2564 เพิ่มขึน้เพียงเล็กนอ้ย จาก 10.5% เป็น 10.9% ส าหรบัการน าเสนอ 
ในวาระพิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2564 ไดจ้บเพียงเท่านี ้

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่ามีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม โดยสรุปดงันี ้ 

▪ นายประพาส บุญชื่น ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า :  
 ขอ้ 1. บรษิัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้ในไตรมาสที่ 1/2565 เป็นอย่างไร 

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : เนื่องจากผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทยังไม่ได้
น าส่งงบการเงินและเผยแพรท่ั่วไปจะยงัไม่สามารถตอบค าถามไดม้ากนกั จึงขอชีแ้จงครา่ว ๆ  ดงันี ้อตัราก าไร
ขัน้ตน้ในช่วงไตรมาส 1/2565 บรษิัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้มากว่าช่วงไตรมาสที่ 4/2564  

 ขอ้ 2. บรษิัทมี SSSG ไตรมาสที่ 1/2565 เป็นอย่างไร 
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : เนื่องจากผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทยังไม่ได้
น าส่งงบการเงินและเผยแพร่ทั่วไป จะยงัไม่สามารถตอบค าถามไดม้ากนกั จึงขอชีแ้จงคร่าว ๆ ดงันี ้ในช่วง
ไตรมาสที่ 1/2565 บรษิัทมี SSSG เติบโตมากกว่าปีก่อนประมาณ 20% กว่าๆ  
ขอ้ 3. ผลการด าเนินงานในส่วนของ SSSG และ ราคาขายเหล็ก ในเดือนเมษายน 2565 เป็นอย่างไร  
นางสลิลทพิ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : ในเดือน เมษายน 2565 SSSG ของบรษิัทยงัเติบโตได ้2 Digit และ
ราคาเหล็กในช่วงเดือน เมษายน ก็มีการปรบัตวัสงูขึน้ 

 ขอ้ 4. ในปี 2565 บรษิัทตัง้เป้าหมายคงเดิมหรือไม่ หรือมีการเปล่ียนแปลง 
นางสลิลทพิ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : เนื่องดว้ยบรษิัทอยู่ระหว่างการขยายสาขา โดยจะเห็นไดว้่าบรษิัทมี
อตัราการเติบโตทัง้สาขาเก่าที่เปิดด าเนินการมากกว่า 1 ปี และสาขาใหม่ (Size L) ที่เปิดด าเนินการไม่ถึง 1 ปี 
โดยสาขาใหม่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งรายไดท้ี่ตัง้เป้า ในปีแรก 900 ลา้นบาท ปีที่สอง 
1,200 ลา้นบาท ซึ่งผลการด าเนินงานสาขาใหม่สามารถ Breakeven มี Net Profit เป็นบวกตัง้แต่เดือนที่ 1-2 
ที่เปิดเต็มเดือน จากอตัราการเติบโตของปีก่อน และจากแผนการขยายสาขาในปี 2565 เป้าหมายของบรษิัท
ที่ตัง้ไวจ้ึงไม่ไดแ้ตกต่างจากอตัราการเติบโตในปีที่ผ่านมา 
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ขอ้ 5. ส าหรบัแผนการขยายสาขาในปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอหรือไม่ และในปีถัดไปจะมีแหล่ง
ของกระแสเงินสดจากที่ใดบา้ง 
นางสลิลทพิ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : ในปี 2565 นี ้บรษิัทมีแผนขยายสาขาทัง้หมด 5 สาขา ซึ่งเป็นสาขา
ขนาดใหญ่ (Size L) โดยในแต่ละสาขาใชง้บประมาณในการลงทุนประมาณ 400-500 ลา้นบาท ทั้งนีท้าง
บริษัทไดร้บัเงินสนบัสนุนจากธนาคาร ทัง้ 5 สาขาเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ และส าหรบัแผนการขยายสาขาในปี
ถดัๆ ไป ทางบรษิัทมีกระแสเงินสดมาจาก 2 แหล่ง คือ เงินสดจากการด าเนินงาน และการสนบัสนนุเงินกูจ้าก
สถานบนัการเงิน 

มติทีป่ระชุม  ไม่ตอ้งลงมติเนื่องจากวาระนีเ้ป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบญัชี การเงิน และสนบัสนนุองคก์ร เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในวาระนี ้และไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า บรษิัทไดจ้ดัท า
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3970 บรษิัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่  1/2565 เมื่อวันที่  17 
กุมภาพันธ์ 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 แลว้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิงบการเงนิรวมของบรษิัท และบรษิัทย่อยส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปรายละเอียด
ที่ส  าคญั ดงันี ้

 ในส่วนนีต้่อเนื่องมากจาการรายงานผลการด าเนินงานปี 2564 ส าหรบังบก าไร (ขาดทุน) บริษัทมีรายไดร้วมเท่ากบั 
25,917.78 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 7,064.82 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 37.5 จากปี 2563  ก าไรขัน้ตน้ เท่ากับ 5,206.59 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 20.2 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัอตัราก าไรขัน้ตน้ของปี 2563 ที่รอ้ยละ 16.0 ค่าใชจ้่ายในการขายและ
บริหาร เท่ากับ 2,835.55 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 848.47 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 42.7 จากปี 2563 มีก าไรสทุธิส าหรบัปี 2564 เท่ากบั 
1,818.06 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 150.2 จากปี 2563 

 ส าหรบังบแสดงฐานะทางการเงิน  ดา้นสินทรพัย ์บริษัทมีลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นทั้งสิน้ 1,570.85 ลา้นบาท 
โดยคิดเป็นระยะเวลาลกูคา้การคา้ (AR Day) ประมาณ 19 วนั บริษัทมีสินคา้คงเหลือมลูค่า 11,796.05 ลา้นบาท โดยคิด
เป็นระยะเวลาสินคา้คงคลงั (Inventory Day) ประมาณ 176 วนั ถึงแมจ้ะมีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึน้ 4 สาขาแต่สามารถ
บริหารจดัการสินคา้ไดด้ีขึน้โดยลดลงจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 180 วนั บริษัทมีที่ดิน อาคาร อุปกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
เท่ากับ 12,435.56 ลา้นบาท สูงขึน้จากปีก่อนจากการขยายสาขา รวมถึงสิทธิการใช-้ทรพัยสิ์น ที่เพิ่มขึน้เป็น 820.04 ลา้น
บาท จากปีก่อน 546.70 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทมีการเช่าที่ดินเพิ่มเพื่อรองรบัการขยายสาขาในอนาคต ส่วนดา้นหนีสิ้น
บรษิัทมีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นทัง้สิน้ 3,896.68 ลา้นบาท โดยคิดเป็นระยะเวลาเจา้หนีก้ารคา้ (AP Day) ประมาณ 50 วนั 
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และบรษิัทมีส่วนของเจา้ของเท่ากบั 10,879.74 ลา้นบาท ทัง้นีใ้นส่วนของรายงานผูส้อบบญัชี ไดใ้หค้วามเห็นว่างบการเงนิ
ของบรษิัท และบรษิัทย่อยถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอตามสาระส าคญัตามมาตรฐานทางการเงิน 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่ามีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม โดยสรุปดงันี ้ 

▪ นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : ในปีนีบ้ริษัทยังมั่นใจว่าก าไรจะเติบโตจากปีก่อนหรือไม่ 
เพราะไม่มีก าไรจากการสต๊อกเหล็กแลว้  

นางสลิลทพิ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : ส าหรบัสินคา้กลุ่มเหล็กที่บรษิัทจ าหน่ายมกี าไรทกุชนิด ซึ่งจะมีก าไร
มากหรือน้อยขึน้อยู่กับสถานการณ์และราคาตลาด โดยในปีที่ผ่านราคาเหล็กมีการปรับตัวสูงขึน้  และ
เนื่องจากบริษัทมีตน้ทุนสินคา้ที่ต  ่า จึงท าใหใ้นช่วงระยะเวลาอันสัน้ (ระยะเวลา Inventory Day ของสินคา้
กลุ่มเหล็ก) จะมีก าไรจากสินคา้ประเภทเหล็กเพิ่มมากขึน้ แต่ถา้ยอ้นไปช่วง 3-7 ปีที่ผ่านมา ที่ราคาเหล็ก
อาจจะมีการปรบัตวัลดลงหรือปรบัสงูขึน้ แต่บรษิัทกม็ีก าไรจากการจ าหน่ายสินคา้ประเภทเหล็กเสมอมา และ
ในส่วนค าถามว่าก าไรจะเติบโตจากปีก่อนหรือไม่ อย่างไรก็ดีจากการขยายสาขาขนาดใหญ่ (Size L) 5 สาขา 
และบรษิัทยงัมีแผนขยายสาขาต่อเนื่อง จะท าให ้Product Mix ของกลุ่มสินคา้ซ่อมแซมและตกแต่งเพิ่มสงูขึน้ 
ในระยะยาวจะท าให ้GP ภาพรวมของบรษิัทค่อยๆ สงูมากขึน้ จึงขอเรียนว่าบรษิัทมั่นใจว่าก าไรจะสงูขึน้ 

▪ นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า :  
 ขอ้ 1. อตัราการเติบโต Growth ของ DOHOME จะเติบโตที่ 34% จากนีไ้ดอ้ีกก่ีปี 

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : บริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาขนาดใหญ่ (Size L) ปีละ 5 สาขา 
จนถึงปี 2568 ทัง้จากการเติบโตของสาขาเก่าและการเติบโตของสาขาใหม่ที่ท  าไดด้ีเป็นที่น่าพอใจ จึงคาดว่า
จะท าใหอ้ตัราการเติบโตของบรษิัทจะอยู่ช่วงประมาณ 30-35% ไปอีกประมาณ 4 -5 ปี 

ขอ้ 2. มมุมองสินคา้กลุ่มก่อสรา้งและกลุ่มซ่อมแซม ซึ่งเป็นสินคา้หลกัของบรษิัท คาดว่าจะเติบโตเท่าไหร ่ 

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทเติบโตในทุกกลุ่มสินคา้ โดยกลุ่ม
ก่อสรา้งเติบโตประมาณ 40-50% และกลุ่มซ่อมแซมเติบโตประมาณ 20-30% คาดว่าปีนีน้่าจะเติบโตไม่
แตกต่างจากปีที่ผ่านมา 

 ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซักถามเก่ียวกับวาระนีเ้พิ่มเติมหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิ งบการเงิน
รวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,911,160,096 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนุมัติการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 จ านวน 88,580,000 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2564 
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับริษัทฯ ที่ 53 ก าหนดให ้“บริษัทตอ้ง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน”  

 ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 51 ก าหนดหา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั และบรษิัทฯสามารถจ่ายปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดห้ากไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ตามที่ก าหนดใน
มาตรา 117 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 
ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและการจดัสรรทนุส ารองต่าง ๆ 

 อย่างไรก็ดี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัจากหกัทุนส ารอง
ตามกฎหมาย จ านวน 1,683.01 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จ่ายปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2564 จากก าไรสทุธิ โดยการจ่ายปันผลเป็นหุน้
สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล จ านวนไม่เกิน 484,434,005 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลประมาณ 0.2000000000 บาท ต่อหุน้ รวมมลูค่าทัง้สิน้ประมาณ 484.43 ลา้นบาท 
และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน  
ในอตัรา 0.2000000000 บาทต่อหุน้ 

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราประมาณ 0.0222222223 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 53.83 
ลา้นบาท  

 รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสด เป็นการจ่ายปันผลในอตัราประมาณ 0.2222222223 บาท
ต่อหุน้ หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 538.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ยละ 31.98 ของ
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ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีและทนุส ารองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบรษิัทฯ ทัง้นี ้เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรษัฎากร ในอตัราที่กฎหมายก าหนดไว ้ 

 โดยบริษัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัปันผลในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสด (Record Date) ในวนัที่ 
7 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 

 การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่
จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ คร้ังที ่1 ชุดที ่2 (ESOP-W2) และชุดที ่3 (ESOP-W3) 

สืบเนื่องจากการขอพิจารณาอนมุตัิจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล การจ่ายหุน้ปัน
ผลดงักล่าวส่งผลต่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 ชดุ
ที่ 2 (ESOP-W2) และชดุที่ 3 (ESOP-W3) ซึ่งตามขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัสิทธิฯ ขอ้ 1.4 เงื่อนไขการปรบัสิทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิ ตามที่ระบุในขอ้ 1.4.4 ก าหนดให ้“เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัที่ออกใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผู้ ถือใบส าคญัสิทธิในการซือ้หุน้สามญั ซึ่งบริษัท
จะตอ้งด าเนินการ ปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ ของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว โดยการเปล่ียนแปลง
ราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล  (วนัแรกที่
ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD)” 

 ดงันัน้ บรษิัทฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามัญของ
บรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 ชดุที่ 2 (ESOP-W2) และชดุที่ 3 (ESOP-W3) ตามสตูรค านวณ ท่ีระบไุวใ้นเงื่อนไขการปรบัสิทธิขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 1.4.4 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ใบส าคญั 
แสดงสิทธิฯ 

ก่อนการปรบัสิทธิ หลงัการปรบัสิทธิ 
อตัราการใชส้ิทธิ 
(หน่วย:หุน้) 

ราคาการใชส้ทิธิ 
(บาท/หุน้) 

อตัราการใชส้ิทธิ 
(หน่วย:หุน้) 

ราคาการใชส้ทิธิ 
(บาท/หุน้) 

ESOP-W2 1 : 1 22.000 1 : 1.200 18.333 
ESOP-W3 1 : 1 7.910 1 : 1.200   6.592 

 ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 บรษิัทฯ ไดแ้จง้รายละเอยีดเก่ียวกบัการปรบัสิทธิผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,911,160,096 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 820,669,460 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 3,243,684,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,423,015,522 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่าย จ านวน 820,669,460 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ 
ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3) 
และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ครัง้
ที่ 1 ชดุที่ 1 (ESOP-W2) และชดุที่ 3 (ESOP-W3) และเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหาชน ก าหนดว่า 
บริษัทมหาชนจ ากัดจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แลว้ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ และจะกระท าไดเ้มื่อหุ้น
ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุน้ที่เหลือนัน้เป็นหุน้ที่ออกไวเ้พื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลง
สภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 

เนื่องจากปัจจุบนั บริษัทฯ มีหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 821,514,960 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท ซึ่งเป็นหุน้สามญัที่คงเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลต่าง ๆ ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

(1) ตดัหุน้สามญัที่เหลือจากการจดัสรรเพื่อจ่ายหุน้ปันผล จ านวน 3,275 หุน้ 

(2) ตดัหุน้สามญัที่เหลือจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ใหแ้ก่
พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่  1 ชุดที่  1 (ESOP-W1), ชุดที่  2 (ESOP-W2) และชุดที่  3 (ESOP-W3) 
จ านวน 29,959,000 หุน้ โดยไม่ได้ตัดหุน้สามญัที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1 ชดุที่ 2 (ESOP-W2) และ
ชดุที่ 3 (ESOP-W3) จ านวน 845,500 หุน้ และ 

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 820,669,460 บาท จากทุนจดทะเบียน
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 ทัง้นี ้ภายหลงัการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน ดงักล่าว บริษัทฯ 
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จะมีหุน้ที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 845,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้1 บาท ซึ่งเป็นหุน้สามญัคงเหลือที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบั
การใชสิ้ทธิของของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 ชุดที่ 2 
(ESOP-W2) จ านวน 150,000 หุน้ และชุดที่ 3 (ESOP-W3) จ านวน 695,500 หุน้ และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการการลดทนุจดทะเบียนโดยใหย้กเลิกขอ้ความ
เดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 2,423,015,522 บาท (สองพนัส่ีรอ้ยยี่สิบสามลา้นหนึ่งหมื่นหา้
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 (        -         )” 

 นอกจากนี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือ
บริคณหส์นธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฎ
ว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 820,669 ,460 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,243 ,684 ,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
2,423,015,522 บาท โดยการตดัหุน้ที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 820,669,460 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และ
การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ดงัรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ านวน 820,669,460 บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 3,243,684,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,423,015,522 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่าย จ านวน 820,669,460 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษิัทฯ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,911,160,096 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 484,603,105 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ
จ านวน 2,423,015,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,907,618,627 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทีจั่ดสรรให้แก่พนักงานของ
บริษัทฯ คร้ังที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 484,603,105 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,423,015,522 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 2,907,618,627 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 484,603,105 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล (ตามรายละเอียดที่ไดเ้สนอในวาระที่ 3) และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใหแ้ก่พนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) 
และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกับการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนโดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ 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

แปดพนัหกรอ้ยยี่สิบเจ็ดหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (        -         )” 

 ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซักถามเก่ียวกับวาระนีเ้พิ่มเติมหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 484,603,105 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,423,015,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
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2,907,618,627 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 484,603,105 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ
จ่ายหุน้ปันผล และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังาน
ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) และการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัทฯ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงัรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 484,603,105 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,423,015,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,907,618,627 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทุนจ านวน 484,603,105 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใหแ้ก่พนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) 
และชดุที่ 3 (ESOP-W3) และการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,860,003,137 97.32 
ไม่เห็นดว้ย 51,156,959 2.68 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 484,603,105 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ทีจั่ดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ คร้ังที ่1 ชุดที ่2 (ESOP-W2) และชุดที ่3 (ESOP-W3) 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 484,603,105 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบั
การจ่ายหุน้ปันผล และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังาน
ของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 ชดุที่ 2 (ESOP-W2) และชดุที่ 3 (ESOP-W3) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 484,434,005 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่าย
หุน้ปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

(2) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 30,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 ชดุที่ 2 (ESOP-W2) เพื่อ
เป็นการรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม 
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(3) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 139,100 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 ชดุที่ 3 (ESOP-W3) เพื่อ
เป็นการรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฎ
ว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 
484,603,105 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 ชดุที่ 2 (ESOP-W2) และชดุที่ 3 (ESOP-W3) 
ดงัรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 484,603,105 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ
บรษิัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 ชดุที่ 2 (ESOP-W2) และชดุที่ 3 (ESOP-W3) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,857,141,136 97.17 
ไม่เห็นดว้ย 54,018,960 2.83 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท ข้อที ่11 และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท ขอ้ที่  11 เนื่องดว้ยบริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑท์างการเกษตร ประเภทวตัถุ
อันตรายที่มีคุณภาพ ตรงตามชนิดของพืช และศัตรูพืช ซึ่งมีส่วนประกอบของสารเคมี และเคมีภัณฑ ์เช่น ยาฆ่าแมลง  
ยาปราบศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์อื่น ฯลฯ ที่เก่ียวกับทางการเกษตร ซึ่งผู้ประกอบการจ าหน่าย และครอบครองสินคา้
เก่ียวกับวตัถุอันตราย จะตอ้งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 รวมที่แกไ้ขเพิ่มเติม และหน่วยงานที่
ก าหนดมาตการควบคุมก ากับดูแล “ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเกษตรจงัหวดั” ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการจะตอ้งด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไวใ้นการขอออกใบอนุญาตมีไวซ้ึ่งครอบครองวตัถอุนัตราย โดยจะตอ้งก าหนด
ถอ้ยค าในวตัถปุระสงคข์องบริษัทที่ครอบคลมุและชดัเจนท่ีเก่ียวกบัการประกอบกิจการของบริษัท  ภายใตก้ารขออนญุาต
เพื่อใหค้รอบคลมุและสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัททัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  
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 นอกจากนี ้ใหบ้คุคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายมีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์อง
บริษัท และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ภายใตข้อบเขตการแกไ้ข โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

 จากเดิม  

 ขอ้ที่ 11 ประกอบกิจการคา้ยารกัษาโรคและป้องกนัโรคส าหรบัคนและสตัว ์เครื่องเวชภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์เครื่องมือ
แพทย ์และเภสัชกรรม เมล็ดพันธุ์ควบคุม ปุ๋ ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบ ารุงพืชและสัตวท์ุกชนิด เครื่องมือเครื่องใชใ้นทาง
วิทยาศาสตร ์

 แกไ้ขเป็น 

 ขอ้ที่ 11 ประกอบกิจการคา้ยารกัษาโรคและป้องกนัโรคส าหรบัคนและสตัว ์เครื่องเวชภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์เครื่องมือ
แพทย ์และเภสชักรรม เมล็ดพนัธุค์วบคุม ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ยาบ ารุงพืชและสตัวท์ุกชนิด วตัถุอนัตรายทางการเกษตร 
เครื่องมือเครื่องใชใ้นทางวิทยาศาสตร ์

 และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคด์งันี ้

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

 ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีค าถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีเ้พิ่มเติมหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติม
วัตถุประสงคข์องบริษัท ข้อที่ 11 และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกับการแกไ้ข
วตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ ดงัรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิทั ขอ้ที่ 11 และการแกไ้ขหนงัสือ
บริคณหส์นธิ ขอ้ 3 ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม 
ในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,911,160,096 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารง
 ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

 พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมใหท้ราบว่า บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ ในช่วงระหว่างวนัที่  28 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2565 โดยเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษิัทฯ ในครัง้นี ้

โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2565 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 อาจ
ไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได”้  

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้มีกรรมการบริษัทที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
ซึ่งไดแ้ก่ 

    รายชื่อกรรมการ     ต าแหน่ง 

1. นางสาวอรยิา ตัง้มติรประชา กรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

2. นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ  กรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

3. นายมารวย ตัง้มติรประชา กรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

 การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ก าหนดไว้ใน
ขอ้บังคับของบริษัทฯ กฎเกณฑข์องหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ซึ่งครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีแลว้ มี
ความเห็นว่า นางสาวอรยิา ตัง้มิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ และนายมารวย ตัง้มิตรประชา เป็นผูม้ีทกัษะความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณท์ี่สอดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไดส้รา้งคุณประโยชนใ์หแ้ก่บริษัทฯ เป็น
อย่างยิ่ง นอกจากนี ้บุคคลดงักล่าวทัง้ 3 ท่าน ยงัปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและซื่อสตัยส์จุริตเป็นผูม้ี
คณุธรรมและจรยิธรรม ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัท (ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย) ไดม้ีการกลั่นกรอง พิจารณาดว้ยความ
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รอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ และเห็นชอบจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการที่จะตอ้ง
พน้จากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ นางสาวอรยิา ตัง้มิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ และนายมารวย ตัง้มิตรประชา ใหก้ลบั
เขา้เป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดงันัน้จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
ตามรายชื่อขา้งตน้ท่ีไดน้ าเสนอ  

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

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการเลือกแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนีบ้รษิัท
ไดจ้ดัใหม้ีการลงคะแนนเสียงแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ซึ่งมีคะแนนเสียง ดงันี ้

1. นางสาวอรยิา ตัง้มิตรประชา ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,911,160,095 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 1 0.00 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

2. นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,911,160,095 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 1 0.00 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
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3. นายมารวย ตัง้มิตรประชา ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,911,160,095 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 1 0.00 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2565 

 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 ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดให้
กรรมการแต่ละท่านจะไดร้บันัน้ ใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะ
อยู่ในระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้ับตลาด และบริษัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและ
รกัษากรรมการที่มีคุณภาพไวก้ับบริษัท จึงเห็นสมควรก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนใหก้รรมการของบริษัทประจ าปี 
2565 รวมกนัทกุคณะภายในวงเงินไม่เกิน 2,200,000 บาทต่อปี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ  

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 
คณะกรรมการบริหาร     

ประธานคณะกรรมการ - - - - 
กรรมการ - - - - 
คณะกรรมการตรวจสอบ     

ประธานกรรมการ - 25,000 บาท - 25,000 บาท 
กรรมการอิสระ - 20,000 บาท - 20,000 บาท 
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 2565 (ปีที่เสนอ) 2564 

 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 

หมายเหตุ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบีย้ประชุมในการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชดุย่อยอืน่ ๆ 

จากรายละเอียดองคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการขา้งตน้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่าง ๆ ประจ าปี 2565 ไดม้ีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุต่าง ๆ 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ แลว้  บริษัทจึงเสนอใหพ้ิจารณาค่าตอบแทน 
ประจ าปี 2565 ในอตัราคงเดิมเท่าปี 2564 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 
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 ส าหรบัวาระนี ้กรรมการอิสระที่ท  าหนา้ที่เป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ ถือว่าเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้หาก
ผูถื้อหุน้ใหสิ้ทธิกรรมการอิสระท่านดงักล่าวออกเสียงโดยอิสระ กรรมการท่านนัน้จะงดออกเสียง แต่ในกรณีท่านผูถื้อหุน้ได้
ระบกุารออกเสียงไวช้ดัเจนแลว้ ก็จะใชสิ้ทธิออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ท่านนัน้ ๆ  

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 2,200,000 บาทต่อปี 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนน
เสียง ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,911,160,096 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรฯ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้พิธีกรฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพ.ร.บ. 
บริษัทมหาชน มาตรา 120 และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 43 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัท โดยคณะกรรรมการตามความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
คดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด (EY) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 
เนื่องจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นหนึ่งในบริษัทชัน้น าที่ใหบ้ริการสอบบญัชีในระดบัสากล มีความเชี่ยวชาญใน
การสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยก าหนดใหผู้ส้อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผูท้  าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห ้EY จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของ 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  
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 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร 
กรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบคุคลดงักล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ  

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าสอบบัญชีส าหรบัปี 2565 ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
แลว้ และมีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาและน 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 

 นายสเุวทย ์ธีรวชิรกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า การเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีในปี 2565 นี ้
ไดผ่้านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบดว้ยว่าบริษัทควรที่จะเลือกใช้
ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เพื่อเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท เนื่องดว้ยปี 2565 นี ้บริษัทไดม้ีแผนการขยายสาขาเพิ่มขึน้และธุรกรรม
เพิ่มขึน้ตามล าดับ ซึ่งไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมต่อขนาดของกิจการ และทางคณะกรรมการบริษัทก็เห็นชอบ
ตามที่เสนอนี ้จึงขอใหท้ี่ประชมุควรอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 
รวมถึงอนมุตัิการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูส้อบสอบทานงบการเงินของบรษิัทฯ ตามที่เสนอ  

 นายสเุวทย ์ธีรวชิรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุว่าท่านใดมีค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือ
ขอ้ซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ให ้นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5313 
และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 6137 และ/หรือ นางสาววิไลลกัษณ ์เลาหศรีสกลุ ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6410 ในนามบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท และบรษิัทย่อยประจ าปี 2565 
และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 3,600,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 1,911,160,096 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
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วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 -ไม่มี- 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีบ้ริษัทไม่มีเรื่องพิจารณาเพิ่มเติม ในนามประธานกรรมการฯ จึงขอ
เปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้ซกัถาม สอบถามเพิ่มเติมไดใ้นวาระนี ้และขอมอบหมายใหก้รรมการแต่ละท่านช่วยตอบ
ค าถามแก่ผูถื้อหุน้ทกุท่าน 

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุน้ส่งค าถาม และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี ้

ขอเรียนชีแ้จงในส่วนของค าถามที่ผูถื้อหุน้สอบถามดงัต่อไปนี ้

▪ นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : การตอบรบัของลกูคา้ สาขาที่หาดใหญ่เป็นอย่างไรบา้ง ดีเหมือนสาขา    
สรุาษฎรห์รือไม่  
นางสลิลทพิ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : สาขาหาดใหญ่เปิดอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565 ซึ่ง
ปัจจบุนันีย้งัไม่ครบ 1 เดือนจึงไม่สามารถตอบไดช้ดัว่าจะ Breakeven มี Net Profit เป็นบวกตัง้แต่เดอืนท่ี 1 หรือไม่ 
แต่ถา้ดูจากยอดขายเฉล่ียต่อวนั ก็ถือว่าท าไดด้ีไม่ไดแ้ตกต่างจากสาขาสุราษฏรม์ากนกั จึงคาดว่าสาขาหาดใหญ่
จะสามารถมีก าไรสทุธิเป็นบวกไดต้ัง้แต่เดือนแรกที่เปิดเต็มเดือน เช่นเดียวกบัสาขาอื่นๆ ที่ผ่านมา 

▪ นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : จุดขายของบริษัทคือการขายสินคา้ราคาต ่ากว่าคู่แข่ง แต่ก็ท าให้
อตัราก าไรต ่ากว่าคู่แข่งเช่นกนั บรษิัทมีแนวคิดอย่างไรท่ีจะขายสินคา้ราคาต ่าแต่ก าไรพอ ๆ กบัคู่แข่ง 
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : กลยุทธข์องบริษัท ไม่ไดม้ีแค่เรื่องราคาเพียงอย่างเดียว แต่ที่ส  าคญัที่สดุ
คือความครบครนัของสินคา้ บริษัทมีสินคา้หลากหลายประเภท มีสต๊อกเหมาะสมเพียงพอ ราคาที่ยุติธรรมแข่งขนั
ได ้และมีการบรกิารท่ีครบตรงตามความตอ้งการ แต่เนื่องดว้ย Product Mix ของกลุ่มสินคา้ของทางบรษิัทแตกตา่ง
คู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั จึงท าใหภ้าพรวมอตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทจะยงัต ่ากว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม
เดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามในอานาคตบริษัทยงัมีโอกาสในการเพิ่มอตัราก าไรขัน้ตน้ ทัง้จากการเจรจาตน้ทุนสินคา้ 
จากการเพิ่มสดัส่วนการขายกลุ่มสินคา้ที่มีก าไรสงู และการเพิ่มสดัส่วนการขายสินคา้ House Brand รวมถึงจาก
การขยายสาขา Size L อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยปกติสาขาใหม่ที่เป็น (L Store Format) จะมีอตัราก าไรขัน้ตน้สงูกว่า
สาขาเก่าประมาณ 2-4% ดงันัน้การเปิดสาขาใหม่จะส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิัทค่อย ๆ สงูขึน้ 

▪ นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ส่งค าถาม : โมเดลของ Dohome ToGo ลงตวัหรือยงั เหตุใดจึงมีแผนเปิดสาขายงั
ค่อนขา้งนอ้ย 
นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา ชีแ้จงว่า : ส าหรบัสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ทางบริษัทไดม้ีการพิจารณา
รูปแบบ รวมถึงปรบัการบริหารจดัการและกลยุทธ์ใหม่ทัง้หมด ทัง้นีห้ากแผนทุกอย่างที่ด  าเนินการเริ่มชดัเจนและ
แลว้เสรจ็ คาดว่าในเรว็ๆ นีจ้ะมีการเปิดสาขา Dohome ToGo เพิ่มขึน้จากที่ผ่านมา 
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▪ นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : หากราคาเหล็กลดลงจะมีผลต่อ Gross Margin หรือไม่ 
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : หากราคาเหล็กลดลงก็จะมีผลต่ออัตราก าไรขั้นตน้ แต่ เนื่องจากทาง
บริษัทไม่ได ้Stock เหล็กเพื่อเกร็งก าไร แต่มี Stock ไวเ้พียงพอส าหรบัการขาย ดังนั้นหากราคาเหล็กไม่ไดล้ดลง
มากแบบรวดเร็ว ก็จะไม่ส่งผลต่ออัตราก าไรขั้นตัน้ของสินคา้ประเภทเหล็กมากนัก บริษัทจะยังสามารถบริหาร
จัดการอัตราก าไรขั้นตน้ของสินคา้ประเภทเหล็กใหเ้ป็นไปตาม Target ได ้และถา้ยอ้นไปในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา 
ถึงแมบ้างช่วงราคาเหล็กจะปรบัตัวลดลงมาก แต่ทางบริษัทก็ยังสามรถบริหารอัตราอัตราก าไรขั้นตน้ของสินคา้
ประเภทเหล็กเป็น 2 Digit ไดเ้สมอ 

▪ นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : ในปี 2565-2567 บรษิัทมีแผนการขยายธุรกิจเพิ่มอย่างไรบา้ง 
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : บริษัทมีแผนการขยายสาขาใหค้รบ 36 สาขาภายในปี 2568 โดยในปี 
2565 มีแผนเปิดด าเนินการสาขาขนาดใหญ่ (Size L) จ านวน 5 สาขา โดยไดเ้ปิดสาขาแรก คือ สาขาหาดใหญ่ ไป
ในช่วงปลายเดือน มีนาคม 2565 และมีแผนเปิดในช่วงไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดยปัจจบุนัอีกทัง้ 
4 สาขาอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง คาดว่าในปีนีจ้ะเปิดไดค้รบ 5 สาขาตามแผน 

▪ นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : ลักษณะการเติบโตของตลาดในอุตสาหกรรมนีเ้ป็นอย่างไร เมื่อ
เปรียบเทียบกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนัแลว้ ท าไมบริษัทสามารถเติบโตไดม้ากกว่า (เนื่องจากมีการเติบโตของสาขา
เดิม ถึง 25%) 
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : เนื่องจากดา้นการก่อสรา้งยงัมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริษัทก็อยู่
ในช่วงที่มีอตัราการเจรญิเติบโตค่อนขา้งสงูกว่าภาพรวมของตลาดอตุสาหกรรมมาก ทัง้นีเ้นื่องจากบรษิัทเขา้ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เป็นปีที่ 3 แลว้ บริษัทมีการปรบัเรื่องการบริหารจดัการภายในจากบริษัทที่เป็นแบบครอบครวั ใหเ้ป็น
แบบมืออาชีพมากยิ่งขึน้ ทั้งจากการปรบักลยุทธ์ การปรบักระบวนการในการจัดซือ้ กระบวนการในการจัดวาง
สินคา้หนา้รา้น กระบวนการในการจดัเรียงสินคา้ การปรบัรูปแบบกิจกรรมทางการตลาด รวมทัง้รูปแบบการบรหิาร
จดัการของระบบต่างๆ  รวมถึงการมีทีมงานที่พรอ้มและแข็งแกร่งมากยิ่งขึน้ จึงท าใหใ้นปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถ
เติบโตไดม้าก และจะสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน  

▪ นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : การไปเปิดสาขาใหม่บริษัทมีข้อควรระวังใดบา้ง จากคู่แข่ง
อตุสาหกรรมเดียวกนัที่เป็นเจา้ตลาดเดิมที่เปิดสาขาก่อน 
นางสลิลทพิ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : เนื่องจากตลาดของวสัดกุ่อสรา้งค่อนขา้งใหญ่มาก ดงันัน้บรษิัทจึงเขา้ไป
เป็น New Player ซึ่งก่อนที่จะไปเปิดสาขาใหม่ในแต่ละพืน้ที่ บริษัทไดท้ าการศึกษาดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ศกึษาเรื่องการบรหิารจดัการสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในพืน้ท่ีนัน้ ๆ รวมถึงการศกึษางภาพรวม
ของตลาดในพืน้ท่ีนัน้ดว้ย ที่ผ่านมาจึงท าใหท้กุสาขาที่ทางบรษิทัไปเปิดด าเนินการ สามารถสรา้งยอดขายและก าไร
ไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ และเป็นไปตาม Target  
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▪ นายไกรศักดิ์ วงศค์ า ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : บริษัทตัง้เป้าเติบโตของยอดขายรวมปีนีก่ี้ % เมื่อเทียบกับปี 2564 
และตัง้เป้าของอตัราก าไรสทุธิ ปี 2565 ก่ี % 
นางสลิลทพิ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : ถา้พิจารณาจากภาพผลการด าเนินงานในชว่งตน้ปี จึนถึงปัจจบุนั คาดวา่
ในปีนีท้ัง้ยอดขายและก าไรสทุธิ น่าจะเติบโตไม่ไดแ้ตกต่างจากการเติบโตของปี 2564  

▪ นายไกรศักดิ ์วงศค์ า ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : ปัจจยัอะไรบรษิัทที่จะประสบผลส าเรจ็ และมีปัจจยัเส่ียงอะไรบา้ง 
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ปัจจัยภายนอกที่จะท าใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ประสบความส าเร็จ คือ ตลาดวสัดกุ่อสรา้งเป็นตลาดที่ใหญ่และมีการเติบโตขึน้ทุกปี ในช่วงที่ผ่านมาถึงแมว้่าตอ้ง
เผชิญกับสถานการณ ์COVID-19 แต่ตลาดวัสดุก่อสรา้งก็ยังมีการเติบโต ส่วนปัจจัยภายใน คือ บริษัทมีทีมงาน    
ที่พรอ้ม แข็งแกรง่ มี Core Business ที่ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ที่ครบครนั การมีพืน้ที่การขายที่เป็น Mega Store 
ลกูคา้ใหก้ารตอบรบัที่ดี จึงท าใหป้ระสบความส าเรจ็และสามารถเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง ส าหรบัปัจจยัเส่ียงที่จะท า
ใหผ้ลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะมีทัง้ในเรื่องของเงินทนุและสินคา้ โดยบรษิัทพยายามด าเนินการ
ปิดความเส่ียงทัง้หมด ส าหรบัเรื่องเงินทุนทางบริษัทไดว้างแผนทางการเงิน รวมถึงการเจรจากับทางธนาคารใน
ส่วนของเงินกู ้ส าหรบัสาขาที่จะเปิดในปี 2566 แลว้  ส่วนเรื่องสินคา้ บรษิัทบรหิารความเส่ียงโดยการกระจายการ
จัดหาสินคา้จากหลาย ๆ ประเทศ ทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม จึงสามารถลด
ปัจจยัความเส่ียงลงไดพ้อสมควร 

▪ นายประพาส บุญชื่น ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : เรื่องจุดเด่น ส่วนหนึ่งคือบริษัทมีสต๊อกมากกว่าคู่แข่ง บริษัท
บรหิารสต๊อกอย่างไร ในสภาวะราคาเหล็กลดลง และอาจท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงอีกหรือไม่ 
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : บริษัทมีพนกังานดูแลเรื่องการบริหารสต๊อกสินคา้โดยเฉพาะ โดยไม่ให ้
สต๊อกนอ้ยจนเกินไปและไม่ใหม้ีมากจนเกินไป ทางบริษัทบริหารสต๊อกใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมเพียงพอต่อการ
ขาย โดยยงัสามารถใหล้กูคา้ไดสิ้นคา้ตามจ านวนที่ตอ้งการ  ซึ่งในปีที่ผ่านมาจะเห็นไดว้่าบริษัทมี Inventory Day 
ลดลง นอ้ยกว่าปี 2563 ประมาณ 4 วัน ถึงแมจ้ะมีการเปิดสาขาใหม่มากขึน้ ส าหรบัเรื่องราคาเหล็ก เนื่องจาก
บริษัทมีสินคา้หลากหลาย เหล็กบางชนิดราคาผันผวน เหล็กบาชนิดราคาคงที่ และเหล็กบางชนิดราคาดีมาก 
บรษิัทพยามบรหิารจดัการสินคา้กลุ่มเหล็กใหไ้ดอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ตาม Target ที่ก าหนด  

▪ นายเมธาสิทธิ์ พงศย์มัด ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : บริษัทมีแนวทางการเพิ่มสดัส่วนยอดขาย House Brand ให้
ตามเป้า 18% โดยวิธีใด และในปี 2564 สดัส่วนยอดขาย House Brand ลดลงมาจากสาเหตใุด 
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ในปี 2564 ยอดขายสินคา้ House Brand เติบโตมากถึง 29% แต่เมื่อ
เทียบอัตราการเติบโตของทั้งบริษัทที่ 37.7% จึงท าใหส้ัดส่วน House Brand  ลดลงจาก 17% เป็น 16% โดยปี 
2565 นี ้บริษัทตั้งเป้าหมายไวท้ี่ 18% โดยบริษัทมีแผนน าเข้าสินคา้ใหม่ ในทุกไตรมาส ทั้งจากในประเทศไทย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ส่วนสินคา้เก่าที่น ามาจ าหน่ายแลว้ บริษัทมีแผนผลักดันยอดขายในทุก
ช่องทาง ซึ่งส่งผลใหย้อดขายและอตัราก าไรขัน้ตน้ดีขึน้ 

 



 
 
 
 
 

เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000 
 

หนา้ 27 ของ 29 หนา้ 

▪ นายเมธาสิทธิ์ พงศย์มัด ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : บริษัทมีแผนการออก Warrant เพื่อเพิ่มทุนรองรบัการขยาย
สาขาหรือไม่ 
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : บริษัทยังไม่มีแผนการเพิ่มทุน โดยบริษัทมีเงินที่ไดจ้ากการด าเนินงาน
และทางธนาคารไดพ้ิจารณาปรบัเงื่อนไขทางการเงนิ ในส่วนของ D/E อยู่ที่ 2.5 – 4 เท่า จึงท าใหท้างบรษิัทมีเงนิทนุ
เพียงพอส าหรบัแผนการขยายสาขาในอนาคต บรษิัทจึงยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มทนุ 

▪ นายเมธาสิทธิ์ พงศย์มัด ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : อตัราก าไรขัน้ตน้ของสินคา้ Non-House Brand ประมาณก่ี
เปอรเ์ซ็น 
นางสลิลทพิ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : อตัราก าไรขัน้ตน้ของสินคา้ Non-House Brand อยู่ที่ประมาณ 15 -20%  

▪ นายเมธาสิทธิ์ พงศย์มัด ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : ศนูยก์ระจายสินคา้ (DC) จ านวน 1 แห่ง สามารถรองรบัไดก่ี้สาขา 
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : ส าหรบั DC ปัจจุบนัที่สามรถรองรบัไดป้ระมาณ 16 – 18 สาขา ปัจจุบนั
บริษัทก าลงัด าเนินการก่อสรา้ง DC เพิ่ม เพื่อรองรบัแผนการขยายสาขาในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 
1 Cross Dock สรา้งเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ท าให้มีพืน้ที่ส  าหรับให้ทางซัพพลายเออร์มาส่งสินคา้ที่  Cross Dock 
เพิ่มขึน้ ซึ่งในส่วนนีจ้ะท าใหท้างบริษัทมีรายไดจ้าก DC เพิ่มมากขึน้ดว้ย ในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 อยู่ระหว่างการ
ก่อสรา้ง คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในช่วงไตรมาส 3 - 4  

▪ นางสาวรติ ชัยสดมภ ์ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามว่า : คาดว่าประมาณปีไหนบรษิัทจะมีการออก Warrant หรือไม่ เพราะ
ยงัตอ้งใชเ้งินลงทนุ ถา้มีจะประมาณปีไหน 
นางสลิลทพิ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : ปัจจบุนับรษิัทยงัไม่มีความเป็นจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกหุน้เพิ่มทนุ ทัง้เงินท่ีได้
จากการด าเนินงานและจากที่ทางธนาคารไดพ้ิจารณาปรบัเงื่อนไขทางการเงิน จึงท าใหท้างบรษิัทมีเงินทนุเพียงพอ
ส าหรบัแผนการขยายสาขาในอนาคต 

▪ นางสาวเย็นจิตต ์มุกนนท ์ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ส่งค าถามว่า : จากสถานการณโ์รค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 อาจส่งผลกระทบถึงรายไดร้วมของบริษัทฯ ไปในทิศทางใด เนื่องจากมีทัง้อุปสรรคที่มี
การหยุดโครงการก่อสรา้งฯ หรือมีทั้งโอกาสที่บา้นเรือนอาจขยบัขยายหรือซ่อมแซมเพื่อท าตัว เองใหเ้ป็น Home 
Isolation ดว้ย สอบถามมมุมองและกลยทุธข์องบรษิัทฯ  
นางสลิลทพิ เรืองสุทธิภาพ ชีแ้จงว่า : ในปี 2564 บรษิัทไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 ถึง 2 ช่วง
ด้วยกัน โดยช่วงแรกในกลางเดือนธันวาคม 2563 จนถึงปลายเดือนมกราคม 2564 และช่วงที่สอง ในช่วง
กลางเดือนกรกฏาคม 2564 จนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2564 ส่งผลใหบ้ริษัทตอ้งปิดท าการสาขาเป็นการชั่วคราว
รวมทัง้สิน้ 12 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่  จ านวน 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเพชรเกษม สาขาพระราม 2 สาขา
รงัสิต สาขาบางบวัทอง และสาขาแหลมฉบงั และสาขาขนาดเล็ก(Dohome ToGo) จ านวน 7 สาขา อย่างไรก็ตาม
ถึงแมจ้ะไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 แต่บรษิัทและทีมงานมีการปรบัตวัอย่างรวดเรว็ เช่น จากเดิม
ลกูคา้ Walk-in มาซือ้สินคา้ที่หนา้รา้น เปล่ียนเป็นรบัค าสั่งซือ้จากลกูคา้ผ่านช่องทาง Call Center และบรกิารจดัส่ง
ใหลู้กคา้ถึงที่บา้น (Delivery) ดว้ยการปรบัเปล่ียนกลยุทธ์ดังกล่าวท าใหใ้นปี 2564 บริษัทมียอดขายเติบโตอยู่ที่ 
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37.7% ทัง้นีใ้นมมุมองของบรษิัท มองว่ายงัมีช่องทางการเติบโตและถึงแมว้่าจะมีการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-
19 บริษัทก็สามารถปรบัตวัไดอ้ย่างรวดเร็ว ดว้ยความพรอ้มในการขายสินคา้ ความพรอ้มของสินคา้ ความพรอ้ม
ของทีมงาน และไดร้บัสนบัสนนุจากซพัพลายเออร ์รวมถึงธนาคารท่ีใหก้ารสนบัสนนุบรษิัทอย่างดีเสมอมา 

 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสที่ประชุมสอบถาม และขอ้เสนอแนะเพิ่มติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม
เพิ่มเติม 

-จบการถามค าถามเพยีงเท่านี-้ 

 

 ก่อนปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยคณุอดิศกัดิ์ ตัง้มิตรประชา รองประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวเพิ่มเติม ต่อท่ีประชมุฯ ดงันี ้

 นบัตัง้แต่เริ่มด าเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลากว่า 38 ปี DOHOME ไดเ้ผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงที่เก่ียวข้องกับธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง แต่ส่ิงหนึ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่นอยู่เสมอ คือการด าเนินธุรกิจดว้ยความ
ซื่อสตัย ์มีคณุธรรม มีจรยิธรรมทางธุรกิจ และความรบัผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งถือเป็นพืน้ฐานส าคญัใชใ้นการปฏิบตัิต่อกนัของ
คณะกรรมการบรษิัท  ฝ่ายจดัการ และพนกังานทกุคนในองคก์ร ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ธุรกิจ
ไม่ใช่เพียงแค่ตอ้งมั่นคงยั่งยืน แต่การด าเนินธุรกิจยงัมีบทบาทส าคญัต่อระบบสงัคมเป็นอย่างมาก 

 ในปี 2564 ที่ผ่านมาผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เติบโตทุก ๆ ช่องทางการขายจึงท าใหม้ีรายไดร้วม 25,917 
ลา้นบาท ซึ่งเติบโตมากถึง 37.7% และมีก าไรสทุธิอยู่ที่ 1,818 ลา้นบาท นบัเป็นการเติบโตที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก โดย
ในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 นี ้ถึงแมปี้ก่อนจะมีรายไดเ้ติบโตสูง แต่บริษัทก็ยังสามารถเติบโตไดต้่อเนื่อง ดว้ยกลยุทธ์และ
ความพรอ้มของทีมงาน จึงท าใหบ้รษิัทแข็งแกรง่มากยิ่งขึน้  

 ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่าน ที่ไดใ้หค้วามไวว้างใจดว้ยดีเสมอมา และขอขอบคณุพนกังานในองคก์รทกุคน ที่ร่วม
แรงรว่มใจกนัสรา้งครอบครวั DOHOME ใหเ้ติบโต ผมเชื่อมั่นว่าดว้ยความตัง้ใจ และทุ่มเท ตลอดจนการรว่มแรงรว่มใจกนั
ของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ในครอบครัว DOHOME จะสามารถท าใหบ้ริษัท เติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน พรอ้มทั้งสรา้งคุณค่าใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยยึดมั่นและใหค้วามส าคัญต่อหลัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ด าเนินธุรกิจดว้ยนโยบายที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 คณุนาตยา ตัง้มิตรประชา กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
รองกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชมุฯ ดงันี ้

 ส าหรับธุรกิจแม้ว่าจะตั้งเป้าหมายไว้เท่าใดก็ตาม ตอ้งมีความพรอ้ม ทั้งขนาดของพืน้ที่ตอ้งเพียงพอ ระบบ
คลงัสินคา้ตอ้งรองรบั รวมถึงความพรอ้มของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความพรอ้มของทีมงาน ปัจจุบนั DOHOME 
ก าลังด าเนินการก่อสรา้งคลังสินคา้เพื่อใหร้องรบักับแผนการขยายสาขาในอนาคต และรองรบัยอดขายที่จะเติบโตมาก
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ยิ่งขึน้ ส่ิงส าคัญที่มีส่วนให้ DOHOME เติบโตได ้กล่าวคือ การบริหารทีมงานให้เขา้ใจในรูปแบบธุรกิจของ DOHOME 
อย่างแทจ้ริง ทัง้รากฐานและจดุแข็งของธุรกิจ ความเขา้ใจในธุรกิจจึงเป็นส่ิงส าคญั โดย DOHOME เปรียบเสมือนเหรียญ
สองดา้น ซึ่งเป็นจุดเด่นและเป็นจุดแข็งที่ท  าใหธุ้รกิจมีความยั่งยืนต่อไปได ้การเป็นโคช้ที่ดีใหก้ับผูบ้ริหารและการสอน
ทีมงานใหเ้ก่งเติบโตไปพรอ้มกนั กา้วไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อใหต้รงตามเป้าหมายที่วางไว ้  

 DOHOME เป็นบริษัทที่ก าลังเติบโต ดว้ยพืน้ฐานธุรกิจของ DOHOME ที่ดีและแข็งแกร่งในทุกดา้น ทั้งคา้ปลีก
และคา้ส่ง โดยการเขา้เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ นบัว่าเป็นโอกาสที่ดีมากส าหรบั DOHOME ขอขอบคุณ
ผูถื้อหุน้ทกุท่าน นกัลงทนุทกุท่าน ซพัพลายเออรแ์ละธนาคารที่ไวว้างใจและใหก้ารสนบัสนนุดว้ยดีเสมอมา  

 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน ์โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
น าไปพิจารณาต่อไป  

 ประธานฯ แจง้ว่าบรษิัทจะจดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั นบั
แต่วันประชุมนีแ้ละจะไดน้ ารายงานการประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.dohome.co.th หากผู้ถือหุน้มี
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ขที่มีนยัส าคญั โปรดแจง้ใหเ้ลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วนั หลงัจากการเผยแพร่ รายงาน
การประชมุนี ้ 

 ประธานฯ กล่าวปิดประชมุเวลา 16.30 น. มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด 606 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 
1,911,160,096 หุน้ 

 ลงชื่อ                ประธานท่ีประชมุ 
(นายฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ)์ 
  ประธานกรรมการบรษิัท 

ลงชื่อ        
 (นางสาวมยรุีย ์สีทา) 
 เลขานกุารบรษิัท 
ผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ 

 


