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ประชุมใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563
บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน)
อาคารกรมดษิฐ ์ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่

กรงุเทพฯ
วนัพฤหสับดทีี ่9 เมษายน 2563

เวลา 14.00 น. 
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วาระการประชุม

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562
วาระที ่2 รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบรษัิท              

ประจ าปี 2562
วาระที ่3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

ประจ าปี ส ิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4    พจิารณาจัดสรรเงนิทนุส ารองตามกฏหมายและจา่ยเงนิปันผล

ส าหรับผลประกอบการตัง้แตว่ันที่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2562
วาระที ่5     พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระและพจิารณาอ านาจ

กรรมการ
วาระที่ 6    พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563
วาระที่ 7   พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2563
วาระที ่8    พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท โดยมมีลูคา่ 

เสนอขายไมเ่กนิ 6,000,000,000 บาท (หกพันลา้นบาทถว้น)
วาระที ่9 เรือ่งอืน่ๆ (หากม)ี
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วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562
เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2562
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่1
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วาระที ่2 รบัทราบรายงานประจ าปี และ   

รายงานของคณะกรรมการบรษิทั

ประจ าปี 2562
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2019 Amata Group 

Sales & Lease Target vs Result

Land for

Sales

Target

(Rai)

Result 

(Rai) 
(%)

Ready Built 

Factory 

for Rent

Target

(m2)

Result

(m2)
(%)

Amata City Chonburi 150 45 30 ASRB 24,000 26,444 110

Amata City Rayong 450 539* 120 Bien Hoa 15,000 14,022 94

Thai-Chinese 300 66** 22

TOTAL 900 650 72 TOTAL 39,000 40,466 104

* Amata City Rayong : Agreement 193 rai + 2018 LOI 177 rai + 2019 LOI 169 rai = 539 rai  

** Thai-Chinese            : Agreement 27 rai + 2018 LOI 39 rai   = 66 rai
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2019  Sales  Performance
Amata City Chonburi  &  Amata City Rayong

By Industry By Nationality

Steel, Metal, 
Plastic, Rubber

47%

Service, R&D, 
Logistics, 

Warehouse, 
Sales 13%

Consumer Products, Healthcare, 
Packing& Printing 22%

Electronics & 
Electronical 

5% Chinese
60%

Japanese
22%

Thai
9%

Australian
3%USA

3%

Automotive
13%

Swiss
3%
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เขา้รว่มลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวรว่มปฏบิตั ิ
ของภาคเอกชนไทย ในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC)

• ไดย้ืน่เอกสารเพือ่ขอรับค ารับรองในการเป็นแนวรว่มปฏบิัตขิอง
ภาคเอกชนไทย ในการตอ่ตา้นการทจุรติ ตอ่ CAC เมือ่ 
กนัยายน 2562

• ไดท้บทวนมาตรการ จัดการความเสีย่ง
• ไดจั้ดอบรมใหค้วามรูแ้กพ่นักงานอยา่งตอ่เนือ่ง 
• จัดชอ่งทางแจง้เบาะแส การรายงานเพือ่สนับสนุนใหพ้นักงาน

เฝ้าระวงั และรายงานการพบเห็นหรอืสงสยัวา่มกีารใหส้นิบน
หรอืคอรรั์ปชัน่เกดิขึน้ 

• ก าหนดขัน้ตอนการลงโทษตอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหส้นิบน
รวมถงึมกีระบวนการปกป้องผูแ้จง้เบาะแสโดยความสจุรติ 



9

วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิซึง่ผา่นการ  

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชปีระจ าปี 

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562
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หนว่ย :ลา้นบาท

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2562 - รายไดแ้บง่ตามธุรกจิ

รายไดร้วม

รายไดอ้ืน่

รายไดค้า่เชา่

รายไดค้า่สาธารณูปโภค

รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย์

+36%

+43%

+12%

+6%

75%

6,233

4,5764,6524,733

6,238
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รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย์

จ านวนทีด่นิโอน/รบัรู ้
รายได ้(ไร)่

2561 2562

อมตะซติี ้ชลบรุ ี 29 30

อมตะซติี ้ระยอง 85 620

ไทย-จนี 208 204

อมตะซติี ้เบยีนหวั 132 13

รวม 454 867

+75%

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2562 - รายไดแ้บง่ตามธุรกจิ

หนว่ย :ลา้นบาท

6,233

4,5764,6524,733

6,238
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3,069 
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บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2562 - รายไดแ้บง่ตามธุรกจิ

หนว่ย :ลา้นบาท

6,233

4,5764,6524,733

6,238

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
สาธารณูปโภค

รายไดแ้บง่ตามประเทศ 
(ลา้นบาท)

2561 2562

ประเทศไทย 1,623 1,718

ประเทศเวยีดนาม 214 223

รวม 1,837 1,941

+6%
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บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2562 - รายไดแ้บง่ตามธุรกจิ

หนว่ย :ลา้นบาท

6,233

4,5764,6524,733

6,238
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่

รายไดค้า่เชา่แบง่ตาม
ประเทศ (ลา้นบาท)

2561 2562

ประเทศไทย 447 516

ประเทศเวยีดนาม 234 247

รวม 681 763

จ านวนพืน้ทีเ่ชา่ของโรงงานส าเร็จรปู
แบง่ตามประเทศ (ตารางเมตร)

ประเทศไทย 93,658 113,266

ประเทศเวยีดนาม 132,450 128,000

รวม 226,108 241,266

+12%



14

สว่นแบง่ก าไรจากการจ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน า้ : 566 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 79 ของสว่นแบง่ก าไรท ัง้หมด

(ลา้นบาท)

อตัราสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มแบง่ตามประเภทของธุรกจิ (%)

2561 2562

ธุรกจิผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า 65% 79%

ธุรกจิจดัจ าหนา่ยกา๊ซธรรมชาติ 29% 15%

ธุรกจิอืน่ ๆ 6% 6%

กระแสไฟฟ้า กา๊ซธรรมชาติ

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2562 – สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม

อืน่ๆ
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ปี 2561 ปี 2562

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

เงนิสดและรายเทยีบเทา่เงนิสด 1,152 1,074

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,472 1,967

ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 14,992 16,461

สนิทรพัยแ์ละเงนิลงทนุ 15,196 16,585

สนิทรพัยอ์ ืน่ 211 309

รวมสนิทรพัย์ 33,021 36,397

ปี 2561 ปี 2562

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

สว่นของผูถ้อืหุน้ 15,569 16,976

หนีส้นิหมนุเวยีน 2,238 2,478 

เงนิกูย้มืและหุน้กู ้ 11,456 13,145 

หนีส้นิอืน่ 3,758 3,798

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 33,021 36,397

หนีส้นิสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 10,305 12,070 

อตัราสว่นเงนิกูย้มืตอ่ทนุ 66% 71%

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2562 – งบแสดงฐานะการเงนิ
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ปี 2561 ปี 2562 %

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 1,275 1,152 -9.6%

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 1,871 2,400 28.3%

เงนิสดสทุธใิชไ้ปกจิกรรมลงทุน (3,017) (3,308)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,039 933

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิลดลง (17) (85)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลงสทุธิ (123) (60)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิข ึน้จรงิ

ส าหรบัเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 0.4 (17)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 1,152 1,074 -6.7%

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2562 – งบกระแสเงนิสด
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ปี 2561 ปี 2562

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 2.66 1.98

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (%) 7.98% 12.89%

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยร์วม (%) 5.92% 8.16%

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (เทา่) 1.35 1.38 

อตัราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.74 0.77 

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
สรปุผลประกอบการของบรษิทัปี 2562 – อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่3
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วาระที่ 4 พจิารณาจดัสรรเงนิทนุส ารองตาม

กฎหมายและจา่ยเงนิปนัผล ส าหรบั            

ผลประกอบการต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562
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วนัก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date)

วนัพฤหสับดทีี ่23 เมษายน 2563

วนัจา่ยเงนิปนัผล                                      

วนัศกุรท์ ี ่8 พฤษภาคม 2563

เงนิปนัผล
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่4
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วาระที ่5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทน

กรรมการทีอ่อกตามวาระ 

และพจิารณาอ านาจกรรมการ 
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นายนพพันธป์  เมืองโคตร

อาย ุ 71 ปี

การศกึษา Diploma, Springfield Township High School, Phila., Pa. (American Field 

Service Scholarship)

นติศิาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิมด)ี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์พ.ศ.2510-2514

ประกาศนยีบตัรเนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติยสภา พ.ศ. 2515

นติศิาสตรมหาบณัฑติ (LL.M. Corporations) New York University (Fulbright 

and Asia Foundation Scholarships)

กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์                  
(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน)
รองประธานกรรมการบรษัิท สหกล อคิวปิเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

การประชุมในปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท จ านวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด  5 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้
คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีจ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ จ านวน 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่5.1
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รศ. ดร. สมเจตน์ ทณิพงษ์
อาย ุ   71 ปี  

การศกึษา - Doctor of Engineering (D. Eng.) ปี
Asian Institute of Technology (AIT) King’s Scholarship (Thailand)

- Master of Engineering (M. Eng.)
Asian Institute of Technology (AIT)  (British Government Scholarship)

- Bachelor of Engineering (B. Eng.) University of Tasmania (Australia)
(Colombo Plan Scholarship)

กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่        กรรมการ บรษัิท ปรชีากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

การประชุมในปี 2562 คณะกรรมการรบรษัิทจ านวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด  5 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จ านวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ จ านวน 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่5.2
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นายเทวนิทร์ วงศ์วานิช
อาย ุ   61 ปี 

การศกึษา ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมเคม ี- เกยีรตนิยิมอนัดบั 1) 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ปรญิญาโท วศิวกรรมเคม,ี Rice University สหรัฐอเมรกิา

ปรญิญาโท วศิวกรรมปิโตรเลยีม, University of Houston สหรัฐอเมรกิา

ปรญิญาปรัชญาดษุฎบีัณฑติกติตมิศักดิ ์สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะ

อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรด์ษุฎบีัณฑติกติตมิศักดิ ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ รองประธานกรรมการ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน)

กรรมการอสิระ บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน)

การประชุมในปี 2562 คณะกรรมการรบรษัิทจ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ (ด ารงต าแหน่ง 5 เมษายน 2562)

คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีจ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่5.3
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วาระที ่6 พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2563
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
คา่ตอบแทนรายเดอืน ใหจ้า่ยทกุเดอืน

2563 2562

ประธาน 38,500 บาท/เดอืน 38,500 บาท/เดอืน 

รองประธาน 27,500 บาท/เดอืน 27,500 บาท/เดอืน 

กรรมการอืน่ทา่นละ 22,000 บาท/เดอืน 22,000 บาท/เดอืน 
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2563 2562

ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 

รองประธาน 44,000 บาท/ครัง้  44,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการอืน่ทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 
เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหจ้า่ยเป็นรายครัง้เฉพาะ
เมือ่เขา้ประชมุ
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการ

โบนัส

จา่ยปีละครัง้ โดยจา่ย 1.20% 

ของ จ านวนเงนิปันผลทีป่ระกาศจา่ย 

หมายเหตุ อตัราเดยีวกบัปี 2562
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหจ้า่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เมือ่เขา้รว่ม
ประชมุ 

2563 2562

ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการอืน่ทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้ 
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน
ใหจ้า่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เมือ่เขา้รว่มประชมุ

2563 2562

ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้

กรรมการอืน่ทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี
ใหจ้า่ยเฉพาะเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เมือ่เขา้รว่มประชมุ

2563 2562

ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้

กรรมการอืน่ทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้
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ใหค้ณะกรรมการมอี านาจแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการที่
จ าเป็นและมอี านาจในการก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่
คณะอนุกรรมการชดุนัน้ ๆ ในอตัราทีไ่มม่ากกวา่
คณะอนุกรรมการชดุทีไ่ดแ้ตง่ตัง้แลว้

ประธาน 55,000 บาท/ครัง้ 55,000 บาท/ครัง้

กรรมการอืน่ทา่นละ 33,000 บาท/ครัง้ 33,000 บาท/ครัง้

วงเงนิจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการทัง้ปี ของปี 2563 ไมเ่กนิ 13,700,000 บาท 
(เทา่กบัปี 2562)
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที่ 6
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วาระที ่7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละ

ก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2563
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บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั  (มหาชน)
ผูส้อบบญัชปีี 2563

นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4498 

นางสาววธ ูขยนัการนาวี ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่5423

นางสาวอศิราภรณ ์วสิทุธญิาณ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่7480
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บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั  (มหาชน)
คา่สอบบญัชปีี 2563
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที่ 7
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วาระที ่8 พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขาย  

หุน้กูข้องบรษิทั โดยมมีลูคา่เสนอขาย 

ไมเ่กนิ 6,000,000,000 บาท                        

(หกพนัลา้นบาทถว้น)
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พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทั โดยมมีลูคา่เสนอขายไม่
เกนิ 6,000,000,000 บาท (หกพนัลา้นบาทถว้น)

หวัข้อ รายละเอียด

มลูค่ารวมของหุ้นกู้: ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท หรือเงินสกลุต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจํานวนดงักล่าว

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทกุประเภท รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพียงหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยชําระคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบกําหนดไถ่
ถอน ชนิดระบชุื่อผู้ถือหรือไม่ระบชุื่อ มีหรือไม่มีหลกัประกนัและมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึง่จะขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาด และ
ปัจจยัอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในขณะท่ีเสนอขายและออกหุ้นกู้นัน้ๆ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้ นกู้ในแต่ละครัง้

วตัถปุระสงค์: เพื่อการชําระคืนหนีเ้ดิม และ/หรือ เป็นเงินทนุในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เงินทนุหมนุเวียนทัว่ไป

สกลุเงิน: เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศ โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย: เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) โดยจะทําการเสนอขาย
หุ้นกู้ดงักล่าวในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัในประเทศ และ/
หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายเป็นรุ่นเดียว หรือแบง่เสนอขายเป็น
หลายรุ่นแยกต่างหากจากกนัได้ ทัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบยีบและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องซึง่มีผลใช้บงัคบัใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้
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พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทั โดยมมีลูคา่เสนอขายไม่
เกนิ 6,000,000,000 บาท (หกพนัลา้นบาทถว้น)

หวัข้อ รายละเอียด

เงื่อนไขพิเศษ: ในกรณีท่ีบริษัท ได้ไถ่ถอน หรือ ชําระคืนหุ้นกู้หรือ ซือ้คืนหุ้นกู้ก่อนกําหนด ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิข้างต้น บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุ
ใหม่ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายในเงื่อนไขและวงเงิน (Revolving Basis) ตามท่ีกําหนดไว้ข้างต้นดงักล่าว

การไถ่ถอนก่อนครบ
อาย:ุ

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด ทัง้นี ้ให้เป็นไป
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ท่ีจะออกในแต่ละคราว

อตัราดอกเบีย้: ตามท่ีเหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ใ ห้อยู่ภายใต้บงัคบัของประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบยีบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในแต่ละคราว

อายขุองหุ้นกู้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

เงื่อนไขอื่นๆ: สําหรับหุ้นกู้ระยะสัน้อายไุม่เกิน 270 วนันัน้ ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ ท่ีได้ออกภายในจํานวนเงินรวมท่ีได้รับอนมุตัิข้างต้น บริษัท
สามารถออกหุ้นกู้ระยะสัน้ทดแทนเพิ่มเติมได้ ภายในเงื่อนไขและวงเงินท่ีกําหนดไว้ข้างต้นดงักล่าว
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พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทั โดยมมีลูคา่เสนอขายไม่
เกนิ 6,000,000,000 บาท (หกพนัลา้นบาทถว้น)

หวัข้อ รายละเอียด

อํานาจในการกําหนด
รายละเอียดอื่นๆ:

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย มีอํานาจดงัต่อไปนี ้
1) ในการกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การกําหนดชื่อ ลกัษณะการเสนอขายหุ้ นกู้  จํานวนหุ้นกู้ ท่ีจะ
ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด อตัราดอกเบีย้ 
วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 
2) การนําหุ้นกู้ดงักล่าวไปจดทะเบยีนกบัสมาคมตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอํานาจดําเนินการขออนญุาตกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
3) การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ หรือสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคลอื่นใดท่ี
ต้องมีการแต่งตัง้ตามกฎเกณฑ์์ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีเห็นสมควร 
4) ติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนามในสญัญาต่าง ๆ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกบัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้  รวมถงึติดต่อให้ข้อมลูยื่นเอกสารต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้  และดําเนินการอื่นใดทกุประการท่่ีเห็นว่าเหมาะสม
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ลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที่ 8
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วาระที ่9 เร ือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี


