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         วนัท่ี 18 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1: One Report) ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ 
(QR Code)  

2. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ  
3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4) 
4. ข้อมูลของผู ้ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ เพิ่มเติม 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
5. ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ประจ าปี 2565 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ

วาระท่ี 7) 
6. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 
7. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
8. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
9. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.  แบบ ข.  และ  แบบ ค.) 
10. แบบแจง้ค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
11. แบบขอรับหนงัสือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 
ด้วยคณะกรรมการของบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ได้มีมติให้จดัประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพุธท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Meeting) ภายใตพ้ระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดรายช่ือ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 
2565 

บริษทัฯ ขอเรียนให้ทราบวา่ บริษทัฯ ไดส่้งรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ให้แก่
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม รวมทั้งไดเ้ผยแพร่



                                                                            

หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 15 หนา้ 

รายงานการประชุมดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดต้รวจทาน
ความถูกตอ้งครบถว้น โดยไม่มีผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรือเสนอแกไ้ขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และในการ
ก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
เพื่อเรียนเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 
มกราคม 2565 โดยเม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอ่ืนใดมายงับริษทัฯ บริษทัฯ 
จึงขอแจง้ระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษทัพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ 
ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบริษัทฯ ในปี 2564 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ บริษทัฯ ได้จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และ 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในปี 2564 ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564  
(แบบ 56-1: One Report)  (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
รับรอง 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินกิจการของ
บริษทัฯ ในปี 2564 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ  

คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ผูถื้อหุ้นจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผา่น
การตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ  และมีความเห็นว่างบการเงิน
ดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 



                                                                            

หนา้ท่ี 3 ของจ านวน 15 หนา้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ 
บริษทัฯ ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขและมีขอ้สังเกต/เร่ืองอ่ืนต่องบการเงินดงักล่าว และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

ผลการด าเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษทัฯ โดยสรุปมีดงัน้ี 

ผลการด าเนินงานรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2564 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 266,435 

ก าไรสุทธิ* (ลา้นบาท) 13,687 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 2.38 
 

* หมายถึงก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 

 

ฐานะการเงินรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 569,490 

หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 280,992 

ส่วนของผูถื้อหุ้น (ลา้นบาท) 288,498 
 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  2564 (แบบ  56-1: 
 One Report) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมคร้ังน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ  

คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ เป็นจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี
เงินไดแ้ลว้ในแต่ละปีตามงบการเงินรวม กรณีไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใด โดยเร่ิมตั้งแต่รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2537 เป็นตน้ไป 



                                                                            

หนา้ท่ี 4 ของจ านวน 15 หนา้ 

ในปี 2564 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ) ตามงบการเงินรวม เป็นจ านวนเงิน 
13,687 ลา้นบาท หรือ 2.38 บาทต่อหุ้น และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีเงินส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 240,000,000 บาท ขณะท่ีมีทุนจดทะเบียนจ านวน 5,586,161,750 บาทภายหลังการเพิ่มทุน  
ดังนั้ น บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 318,616,175 บาทเพื่อให้ครบ 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 558,616,175 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดมี้มติอนุมติัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นจ านวน
เงินประมาณ 1,920 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2564  

และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัรา 0.72 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปัน
ผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 5,306 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม เม่ือหกัการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 0.40 บาทต่อหุน้ท่ีไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2564 คงเหลือเป็นเงินปันผล
ท่ีจะจ่ายอีกในอตัรา 0.32 บาทต่อหุน้ รวม 10,580,323,500 หุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 3,386 ลา้นบาท โดยจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือตามท่ีปรากฏ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 
4 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565   

ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัฯ ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 และปี 2563 ท่ีผา่นมา  

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ผลประกอบการ 

ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

ก าไรสุทธิส าหรับปีตามงบการเงินรวม1) (ลา้นบาท) 13,687 6,563 

จ านวนหุน้ (หุน้) 10,580,323,500 4,800,000,000 

เงินปันผลต่อหุน้จ่ายจากผลประกอบการประจ าปี 
(บาท/หุน้) 

  

0.72 
ประกอบดว้ย 
(1) เงินปันผลระหวา่งกาล 

0.40 บาท/หุน้ 
(2) เงินปันผลงวดสุดทา้ย  

0.32 บาท/หุน้ 

1.00 
ประกอบดว้ย 
(1) เงินปันผลระหวา่งกาล 

0.40 บาท/หุน้ 
(2) เงินปันผลงวดสุดทา้ย  

0.60 บาท/หุน้ 
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 5,306 4,800 



                                                                            

หนา้ท่ี 5 ของจ านวน 15 หนา้ 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ผลประกอบการ 

ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

อตัราเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 40 73.14 

หมายเหตุ 
1) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

วาระที ่4 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปีในอตัราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด กรรมการ
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 มี
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 1 และกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 
4. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 
5. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
ระหวา่งวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือ
ดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาเกณฑ์
คุณสมบติัตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงค านึงถึงคุณสมบติัตามกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและทกัษะ เช่น  ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ดา้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทัฯ โดยไม่จ  ากดัเพศและอายุ 
รวมทั้ง ผลการปฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีของกรรมการ และการอุทิศเวลา คณะกรรมการสรรหาและ



                                                                            

หนา้ท่ี 6 ของจ านวน 15 หนา้ 

ก าหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง รวมทั้งใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ (ถา้มี) ต่อไปตามเดิม  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบติัและความ
เหมาะสมดา้นต่างๆ ของกรรมการทั้ง 5 ท่านดว้ยความรอบคอบ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทัฯ และเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 ทั้ง 5 ท่าน
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง รวมทั้งใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ (ถา้มี) ต่อไปตามเดิม (ขอ้มูลโดยสังเขป
ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3)   

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานท่ี
ประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 17 คนและเลือกตั้งกรรมการ
ใหม่เพิม่เติม 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ก าหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการนั้นเลือกตั้ง
โดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทัฯ (ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1/2565 วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2565) ก าหนดให้
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกวา่ 5 คน หรือจ านวนขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายและมติท่ี



                                                                            

หนา้ท่ี 7 ของจ านวน 15 หนา้ 

ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด แต่ไม่เกิน 17 คน โดยตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 15 คน โดยมีกรรมการอิสระจ านวน 5 คน  
คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ งคณะตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

เน่ืองด้วยบริษทัฯ ได้มีการขยายธุรกิจโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั ซี.พี.รีเทล โฮลด้ิง จ  ากดั  
รวมถึงธุรกิจคา้ปลีกและธุรกิจบริหารพื้นท่ีเช่าในศูนยก์ารค้าของกลุ่มโลตสัส์ จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่ม
จ านวนกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถก ากบัดูแลการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ไดอ้ย่าง
ทัว่ถึงและบรรลุวตัถุประสงคต์ามวสิัยทศัน์และพนัธกิจ   

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาคุณสมบัติของผูไ้ด้รับการเสนอช่ือ ตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ โดยค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ เช่น ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทัฯ โดยไม่จ  ากดัเพศและอาย ุ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัให้มีการเพิ่มจ านวนกรรมการอีก 2 คน จากเดิม 15 คน 
เป็น 17 คน และไดส้รรหากรรมการใหม่เพื่อเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมจ านวน 2 คน   

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติัการเพิ่มจ านวน
กรรมการบริษทัจาก 15 คน เป็น 17 คนและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจ านวน 2 คน ดงัน้ี 

1. นายธานินทร์ บูรณมานิต  กรรมการ  

2. นายราลฟ์ โรเบิรต ไทย ์ กรรมการอิสระ 

(ขอ้มูลโดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเขา้ใหม่เพิ่มเติมปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 4)   

ทั้งน้ี บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทั้ ง 2 คนดังกล่าว มีคุณสมบติัครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
และบุคคลผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือล าดบัท่ี 2 มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของส านกังาน 



                                                                            

หนา้ท่ี 8 ของจ านวน 15 หนา้ 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงขอ้ก าหนดของบริษทัฯ และสามารถให้ความเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
พิจารณาเลือกตั้ งเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานท่ี
ประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

ตามข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 29 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของ
เงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือ
ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดไว้
เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงได ้และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับเลือกตั้ งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันท่ีจะได้รับ
ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยค านึงถึงความเหมาะสม
ประการต่าง ๆ ไดแ้ก่ หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ความส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีเช่ือมโยงกบัผลประกอบการ 
และปัจจยัแวดล้อมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนขององค์กรท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม จึงเห็นควรเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ของบริษทัฯ ส าหรับปี 2565 ในอตัราเดียวกบัปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 

บาท/ 
คน/เดือน 

บาท/ 
คน/ปี 

บาท/ 
คน/เดือน 

บาท/ 
คน/ปี 

1. ค่าตอบแทนประจ า     
1.1 ประธานกรรมการ 155,000 1,860,000 155,000 1,860,000 
1.2 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
140,000 1,680,000 140,000 1,680,000 

1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ        115,000 1,380,000 115,000 1,380,000 
1.4 กรรมการ/ กรรมการอิสระ 100,000 1,200,000 100,000 1,200,000 
1.5 ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน1) 15,000 180,000 15,000 180,000 
1.6 กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 1) 5,000 60,000 5,000 60,000 

2.  เงนิโบนัสประจ าปี ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล 
ท่ีจ่ายจากก าไรปี 2564 2) 

คิดเป็นเงิน 26.53 ลา้นบาท 

ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล 
ท่ีจ่ายจากก าไรปี 2563 

 คิดเป็นเงิน 24.00 ลา้นบาท 

3.  สิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ 
1) คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ  
2) เสนอจ่ายเงินโบนสัในอตัราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นส าหรับงบก าไรสุทธิประจ าปี 2564 

โดยประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผูพิ้จารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม เพ่ือจัดสรรให้กรรมการบริษทัฯ  
แต่ละคน ในกรณีท่ีท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2564 ตามระเบียบวาระท่ี 3 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ินจ านวน 
5,306 ลา้นบาท ดงันั้น เงินโบนสัประจ าปีท่ีจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 จะเท่ากบั 26.53 ลา้นบาท 

บริษทัฯ ขอแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นตวัเงินแลว้ บริษทัฯ มี
การจดัท าประกนัความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (Directors and Officers Liabilities 
Insurance) ท่ีทุนประกนัไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 983.78 ล้านบาท (อตัราแลกเปล่ียน 
32.7927  บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2565) ใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ ทุกท่าน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนให้แก่กรรมการส าหรับปี 
2565 ในอตัราเดียวกบัปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จกแจงไวข้า้งตน้  

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  
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วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2565 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และผูส้อบบญัชีจะตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารง
ต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั (“KPMG”) เป็น
ส านักงานสอบบัญชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เน่ืองจาก 
มีความรู้และความเขา้ใจในธุรกิจ มีมาตรฐานและกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ 
รวมทั้งปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยเม่ือเปรียบเทียบอตัราค่าสอบบญัชีกบัขอบเขตการ
ใหบ้ริการ ภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และปริมาณงานซ่ึงเพิ่มข้ึนจากการขยายธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยทั้งในและต่างประเทศ แลว้เห็นวา่ KPMG เสนอค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสมและขอ้เสนอของ KPMG เป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชี ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
1) นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 

(ลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2557-2560 รวม 4 ปี) 
2) นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 

(ไม่เคยลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ)  
3) นางปิยธิดา ตั้งเด่นชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11766 

(ลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2564 รวม 1 ปี) 

ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ 
ส่วนไดส่้วนเสีย กบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
(ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือประจ าปี 2565 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5)  
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อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามรายช่ือขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั เคพีเอม็จี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด เป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของบริษทั เคพีเอ็มจี  
ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้

2. อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวนเงิน 
9,000,000  บาท ซ่ึงลดลงในอตัราร้อยละ 1.85 ของค่าสอบบญัชีในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

หน่วย: บาท 
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 ลดลง (%) 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 9,000,000 7,170,000  

ค่าตรวจสอบงบการเงินส่วนเพิ่ม
ภายหลงัการรวมธุรกิจ (*) 

- 2,000,000   

รวมค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 9,000,000 9,170,000 (1.85) 

หมายเหตุ 
- ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึง 

1. ค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสินคา้ 
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

- ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการท าลายสินค้าและค่าใช้จ่าย 
ท่ีเกิดข้ึนจริงในระหวา่งการตรวจสอบ ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี 

*    ในปี 2564 ค่าสอบบญัชีส่วนเพ่ิมจ านวน 2,000,000 บาท อยูบ่นเง่ือนไขท่ีบริษทัยอ่ยท่ีเกิดข้ึนจากรายการการรวม
ธุรกิจไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาต จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว  

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกนิ 70,000 ล้านบาท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 วนัท่ี 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู ้
วงเงินไม่เกิน 20,000 ลา้นบาทหรือสกุลเงินอ่ืนเทียบเท่า เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนระยะยาวในการลงทุน ขยาย
กิจการ การช าระหน้ีเงินกูย้มื การทดแทนเงินกูเ้ดิม และ/หรือ เงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานและอ่ืนๆ 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนงานท่ีจะขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอาจรวมถึงการเขา้ซ้ือกิจการ
หรือการร่วมทุนในต่างประเทศ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะใชเ้งินทุนส าหรับการขยายธุรกิจ รวมทั้งการช าระหน้ีแก่
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สถาบนัการเงิน เพื่อลดตน้ทุนทางดา้นการเงิน บริษทัฯ จึงมีความประสงคข์อเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอ
ขายหุน้กูจ้ากเดิมไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 70,000 ลา้นบาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติัวงเงินใน
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 70,000 ล้านบาท โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ทั้งน้ี สกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขอ่ืนในการออกหุ้นกูใ้ห้เป็นไปตามความ
เหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ต่ละคร้ัง เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การ
ขยายธุรกิจ การช าระหน้ี และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานและอ่ืนๆ ของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

วตัถุประสงค ์ : เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนระยะยาวในการลงทุน ขยายกิจการ การช าระหน้ี  
การทดแทนเงินกู้เดิม การช าระหน้ีหุ้นกู้เดิมท่ีครบก าหนดไถ่ถอน และ/หรือ 
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานและอ่ืนๆ ของบริษทั ตามมติท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 รวมทั้งใช้ในการไถ่
ถอนหุ้นกู้เดิมท่ีบริษทัได้ออกและเสนอขายไป หรือเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

 ชนิดหุน้กู ้ : หุ้นกูทุ้กประเภทและทุกรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียง หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 
และ/หรือ ด้อยสิทธิ และ/หรือ มีหลกัประกนั และ/หรือ ไม่มีหลกัประกนั) 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้
กูใ้นแต่ละคราว  

สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมี
การออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว  

มูลค่ารวมของหุน้กู ้ : ไม่เกิน 70,000 ลา้นบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า 
ทั้งน้ี บริษทัสามารถออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอ
ขายหุ้นกูเ้พื่อทดแทนหุ้นกูเ้ดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแลว้ได ้ภายในวงเงินดงักล่าว 
โดยจ านวนเงินตน้คงคา้งทั้งหมดของหุ้นกูท่ี้บริษทัออกจ าหน่ายแลว้ในขณะ
ใดขณะหน่ึงจะตอ้งมีจ านวนเงินไม่เกินวงเงินดงักล่าว (Revolving basis) 

อาย ุ : ตามท่ีจะก าหนดในแต่ละคราว โดยข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและ
เสนอขายหุ้นกู ้หรือตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู ้ ท่ีไดอ้อกในคราวนั้น 
ทั้งน้ี ให้อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ 
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ก.ล.ต.”)  และ/หรือส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ 
ในลกัษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ให้แก่ผู ้
ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุน
ประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือ
ต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้
นั้น  

อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูห้รือตามขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้ไดอ้อกในคราวนั้น ทั้งน้ี ให้อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว  

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนก าหนด และ/หรือบริษทั
อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกูคื้นก่อนก าหนด ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้ตกลง
และเง่ือนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว  

การมอบอ านาจใน
การก าหนด
รายละเอียดอ่ืนๆ 

: ให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายมี
อ านาจ ดงัน้ี  
1) ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู ้เช่น จ านวน ประเภท ช่ือ 

อตัราดอกเบ้ีย อายุการไถ่ถอน ตลอดจนก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกูใ้นรูปแบบต่างๆ กนัหรือเป็น
คราวๆ โดยเม่ือหุ้นกูจ้  านวนใดจ านวนหน่ึงครบก าหนด ก็สามารถออก
และเสนอขายหุ้นกูใ้หม่ได ้ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงราคา วิธีการ และ
ระยะเวลาเสนอขายและการจดัสรร 

2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และ/หรือ  
ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของผูอ้อกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ นายทะเบียน
หลกัทรัพย ์และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย และ/
หรือ บุคคลอ่ืนใดในกรณีท่ีจะตอ้งมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือในกรณีอ่ืนใดตามท่ีเห็นควร 
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3) ติดต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง
ติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว การน าหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือ 
ตลาดรองอ่ืนๆ ตลอดจนด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นกับการ
ออกและเสนอขายหุน้กูทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 

ทั้ งน้ี ฝ่ายจัดการจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายละเอียด
เก่ียวกบัจ านวน ประเภท และระยะเวลา ตามความจ าเป็นและสมควรในการ
ออกหุน้กูเ้ป็นคราวๆ ไป 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพ่ือผา่นมติ 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการ
บริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือช้ีแจงผูถื้อหุ้น โดยไม่ควรมีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนใดเพิ่มเติมในวาระน้ี เน่ืองจาก
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหนา้
เท่านั้น เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ทั้งหมดโดยรวม 

บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 20 
เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษทัฯ จะเปิด
ใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป   

ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมีความประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมโปรดศึกษาขั้นตอน
การลงทะเบียนและวิธีการเขา้ร่วมประชุมจาก “ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-Meeting)” รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8  

กรณีท่ีท่านผูถื้อหุ้นไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว ท่านสามารถมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน
ได ้โดยโปรดน าส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามท่ีก าหนดไวใ้น “ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุม






