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        18 กมุภาพนัธ ์2565 

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564  
การขออนุมตัิวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กู้ และการก าหนดวนัและระเบียบ
วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565   

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนใหท้ราบว่า ท่ีประชมุคณะกรรมการ
บรษิัทฯ ครัง้ท่ี 1/2565 วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2565 ไดมี้มตท่ีิส าคญัดงันี ้

1. มีมติใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 ในอตัรา 0.72 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทัง้สิน้ 5,306 
ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม เม่ือหกัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน
อตัรา 0.40 บาทต่อหุน้ท่ีไดจ้่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน 2564 คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกใน
อตัรา 0.32 บาทต่อหุน้ รวม 10,580,323,500 หุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 3,386 ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหแ้ก ่
ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือตามท่ีปรากฏ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date)  
ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 และก าหนดจา่ยเงินปันผลงวดสดุทา้ยในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565  

ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการ
อนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 240,000,000 บาท 
ขณะท่ีมีทุนจดทะเบียนจ านวน 5,586,161,750 บาทภายหลงัการเพิ่มทนุ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้ง
จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 318,616,175 บาท เพ่ือใหค้รบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมายทัง้สิน้ 558,616,175 บาท 

2. มีมติใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายหุน้กูใ้นวงเงินไมเ่กิน 70,000 ลา้นบาท โดยเป็นการออกและเสนอขายหุน้กูท้ัง้ภายในและตา่งประเทศ 
ทัง้นี ้สกลุเงิน อายหุุน้กู ้อตัราดอกเบีย้ และเง่ือนไขอ่ืนในการออกหุน้กูใ้หเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของ
ตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูแ้ตล่ะครัง้ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุระยะยาวในการลงทนุ การขยายธุรกิจ 
การช าระหนี ้และ/หรือ เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานและอ่ืนๆ ของบรษิัทฯ 
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3. ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพธุท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
โดยจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้และออกเสียง
ลงคะแนน (Record Date) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 และมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้(รายละเอียดของ
ระเบียบวาระการประชมุปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย) 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการด าเนินกิจการของ
บรษิัทฯ ในปี 2564 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิน 
ปันผล 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 17 คน
และเลือกตัง้กรรมการใหมเ่พิ่มเตมิ 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 
ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 70,000 

ลา้นบาท 
ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
4. อนมุตักิารมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร เป็นผูมี้อ านาจภายใตข้อ้จ ากดัของกฎหมาย

ในการด าเนินการใดๆ อนัรวมถึงการออกหนงัสือเชิญประชุม การเปล่ียนแปลงวนั เวลา สถานท่ีประชมุ
และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 รวมถึงแกไ้ขเพิ่มเติม
วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดต้ามความจ าเป็นและในกรณีมีเหตสุดุวิสยั 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ)์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  กลุม่ธุรกิจคา้สง่แม็คโคร 

สายงาน Group Shared Service 

 
 
 
แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
โทรศพัท ์02 067 8999 ตอ่ 8255/ 8261/ 9329/ 8285 โทรสาร 02 067 9044 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 
 

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 
18 กุมภาพันธ์ 2565 ไดมี้มติใหก้ าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวันพุธท่ี 20 เมษายน 
2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเน่ืองจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม  
จงึก าหนดใหมี้ระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานของฝ่ายบรหิารเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ ในปี 2564 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานผลการด าเนินกิจการของ
บรษิัทฯ ในปี 2564 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรบัรองโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปันผล 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2564 ในอตัรา 0.72 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทัง้สิน้ 5,306 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม เม่ือหกัการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา 0.40 บาทตอ่หุน้
ท่ีไดจ้่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2564 คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัรา 0.32 บาทตอ่หุน้ รวม 
10,580,323,500 หุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 3,386 ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือตามท่ีปรากฏ 
ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลงวดสดุทา้ยในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 

ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนุมัติจากท่ี
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 240,000,000 บาท ขณะท่ีมีทุนจด
ทะเบียนจ านวน 5,586,161,750 บาทภายหลงัการเพิ่มทุน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งจดัสรรเงินส ารอง
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ตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 318,616,175 บาทเพ่ือใหค้รบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็นเงินส ารอง
ตามกฎหมายทัง้สิน้ 558,616,175 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ ประจ าปี 2565 

คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 จ  านวน 5 
คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ด  ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ต่อไปตามเดิม  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

1. นายประสพสขุ บญุเดช กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายก่อศกัดิ ์ไชยรศัมีศกัดิ ์ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 1 และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

3. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 

4. นายอดเิรก ศรีประทกัษ์ กรรมการ 

5. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 17 คนและเลือกตัง้
กรรมการใหมเ่พิ่มเตมิ 

คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการจาก 15 คน เป็น 17 คนและเลือกตัง้
กรรมการใหมเ่พิ่มเตมิจ านวน 2 คน ดงันี ้

1. นายธานินทร ์บรูณมานิต  เป็นกรรมการ  
2. Mr. Ralph R. Tye เป็นกรรมการอิสระ 

ทั้งนี ้บุคคลท่ีไดร้ับการเสนอช่ือทั้ง 2 คนดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
และบคุคลผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือล าดบัท่ี 2 มีคณุสมบตัคิวามเป็นกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ 
และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 

คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการส าหรับปี 2565 ในอัตราเดียวกับ 
ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

บาท/ 
ท่าน/เดือน 

บาท/ 
ท่าน/ปี 

บาท/ 
ท่าน/เดือน 

บาท/ 
ท่าน/ปี 

1. ค่าตอบแทนประจ า 

1.1 ประธานกรรมการ 

1.2 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

1.4 กรรมการ / กรรมการอิสระ 

1.5 ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยอืน่ 1) 

1.6 กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น 1) 

 

155,000 

140,000 

115,000 

100,000 

15,000 

5,000 

 

1,860,000 

1,680,000 

1,380,000 

1,200,000 

180,000 

60,000 

 

155,000 

140,000 

115,000 

100,000 

15,000 

5,000 

 

1,860,000 

1,680,000 

1,380,000 

1,200,000 

180,000 

60,000 

2. เงนิโบนัสประจ าปี   รอ้ยละ 0.50 ของเงินปันผล  
ที่จ่ายจากก าไรปี 2564 2) 
คิดเป็นเงิน 26.53 ลา้นบาท  

รอ้ยละ 0.50 ของเงินปันผล  
ที่จ่ายจากก าไรปี 2563  

คิดเป็นเงิน 24.00 ลา้นบาท 
3. สิทธิประโยชนอ์ื่น ไมม่ี ไมม่ี 

หมายเหต ุ
1) คณะกรรมการชดุย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ  
2) เสนอจ่ายเงินโบนัสในอัตรารอ้ยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส  าหรบังบก าไรสุทธิประจ าปี 2564  

โดยประธานกรรมการบรษิัทฯ เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม เพ่ือจดัสรรใหก้รรมการบรษิัทฯ แตล่ะทา่น 
ในกรณีท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ไดพ้ิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 
ตามระเบียบวาระท่ี 3 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.72 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้จ  านวน 5,306 ลา้นบาท ดงันัน้ 
เงินโบนสัประจ าปีท่ีจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัทฯ ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 จะเท่ากบั 
26.53 ลา้นบาท 
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ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญ  
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ  ากดั ตามรายช่ือ
ท่ีปรากฏดา้นลา่ง เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2565 

1. นายเจรญิ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4068  
(ลงลายมือช่ือรบัรองในงบการเงินของบรษิัทฯ ปี 2557-2560 รวม 4 ปี) 

2. นางมญัชภุา สิงหส์ขุสวสัดิ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 6112 
(ไมเ่คยลงลายมือช่ือรบัรองในงบการเงินของบรษิัทฯ)  

3. นางปิยธิดา ตัง้เดน่ชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 11766 
(ลงลายมือช่ือรบัรองในงบการเงินของบรษิัทฯ 1 ปี (ปี 2564)) 

อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายช่ือข้างตน้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี  
ภมูิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูมี้อ านาจแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายอ่ืนของบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ  ากดั เป็นผูป้ฏิบตัหินา้ท่ีแทนได ้ 

และเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2565 เป็นจ านวนเงิน 9,000,000  บาท ซึ่งลดลงในอตัรารอ้ยละ 1.85 ของคา่สอบบญัชีในปี 2564 ตามท่ีเสนอ
ขา้งตน้  

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัวิงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กูไ้มเ่กิน 70,000 ลา้นบาท 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กู้ไมเ่กิน 
70,000 ลา้นบาท โดยเป็นการออกและเสนอขายหุน้กูท้ัง้ภายในและตา่งประเทศ ทัง้นี ้สกลุเงิน อายหุุน้กู ้อตัรา
ดอกเบีย้ และเง่ือนไขอ่ืนในการออกหุน้กูใ้หเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แต่ละครัง้ เพ่ือใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การช าระหนี้ และ/หรือ เงินทุน
หมนุเวียนในการด าเนินงานและอ่ืนๆ ของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดเบือ้งตน้ ดงันี ้

 

วตัถปุระสงค ์ : เพ่ือใชเ้ป็นเงินลงทุนระยะยาวในการลงทุน ขยายกิจการ การช าระหนี ้การทดแทน
เงินกูเ้ดมิ การช าระหนีหุ้น้กูเ้ดิมท่ีครบก าหนดไถ่ถอน และ/หรือ เงินทนุหมนุเวียนใน
การด าเนินงานและอ่ืนๆ ของบริษัท ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2558 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 รวมทัง้ใชใ้นการไถ่ถอนหุน้กูเ้ดมิท่ีบรษิัทไดอ้อก
และเสนอขายไป หรือเพ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 
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 ชนิด : หุน้กูท้กุประเภทและทุกรูปแบบ (รวมถึงแตไ่ม่จ  ากัดเพียง หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ และ/
หรือ ดอ้ยสิทธิ และ/หรือ มีหลกัประกนั และ/หรือ ไมมี่หลกัประกนั) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว  

สกลุเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศโดยใชอ้ัตราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการ
ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว  

มลูคา่รวมของหุน้กู ้ : ไมเ่กิน 70,000 ลา้นบาท หรือในสกลุเงินอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเทา่ 
ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขาย
หุน้กู้เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแล้วได ้ภายในวงเงินดงักล่าว โดย
จ านวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ท่ีบริษัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใด
ขณะหนึ่งจะตอ้งมีจ  านวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว (Revolving basis) 

อาย ุ : ตามท่ีจะก าหนดในแตล่ะคราว โดยขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอ
ขายหุน้กู ้หรือตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กู ้ท่ีไดอ้อกในคราวนัน้ ทัง้นี ้ใหอ้ยู่
ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”)  และ/หรือ
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใช้
บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ใน
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ใหแ้ก่ผูล้งทุน
รายใหญ่ และ/หรือ ใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนประเภท
สถาบนัในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใช้
บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้  

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและ
เง่ือนไขของหุ้นกู้ท่ีได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี ้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใช้
บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว  

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไมมี่สิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนก าหนด และ/หรือบริษัทอาจมี
หรือไมมี่สิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไข
ในการออกหุน้กูใ้นแตล่ะคราว  
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อ านาจก าหนด
รายละเอียดอ่ืนๆ 

: ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจ 
ดงันี ้ 
1) ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นกู้ เช่น จ านวน ประเภท ช่ือ 

อตัราดอกเบีย้ อายกุารไถ่ถอน ตลอดจนก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุน้กู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ 
โดยเม่ือหุน้กูจ้  านวนใดจ านวนหนึ่งครบก าหนด ก็สามารถออกและเสนอขาย
หุน้กู้ใหม่ได ้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอ
ขายและการจดัสรร 

2) แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และ/หรือ  
ผูจ้ดัจ  าหนา่ยหลกัทรพัย ์และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของ
ผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรือ หลกัทรพัย ์และ/หรือ นายทะเบียนหลกัทรพัย ์
และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ท่ีปรกึษากฎหมาย และ/หรือ บคุคลอ่ืน
ใดในกรณีท่ีจะตอ้งมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งหรือในกรณีอ่ืนใด
ตามท่ีเห็นควร 

3) ติดตอ่ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญา และ/หรือ เอกสารตา่งๆ รวมถึง
ติดตอ่ใหข้อ้มลูย่ืนเอกสารหลกัฐานกบัส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ สมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทย  และ/หรือ หนว่ยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว การน าหุน้กูด้งักลา่วไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ ตลอดจน
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุก
ประการตามท่ีเห็นควร 

   
ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

 

 

 


