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วันที่  7  มีนาคม  2554 
 

เร่ือง เชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2554 
 

เรียน ผูถือหุน 
 

 บริษทั โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 
   2.รายงานประจําปและสําเนางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 

 3.หนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 ฉบับ พรอมประวัติโดยสงัเขปของกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะ  
     และรายละเอียดของเอกสารที่ตองแสดงกอนการเขาประชุม 

 4.แบบรายงานการเพิ่มทุน  
    5.เอกสารประกอบวาระที ่8 ประวัติกรรมการที่เสนอใหมีการแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง  

     รายงานสรุปการเขารวมประชุม  
 6 คํานิยาม ”กรรมการอิสระ”  
 7.ประวัติผูสอบบัญชี 
 8.ขอบังคับบริษทัในสวนที่เกีย่วของกับการประชุมผูถือหุน 

   9.แผนที่ต้ังสถานที่จัดการประชุม 
         10.แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2554 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2554 ของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประชุม
เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ 2554 ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวนัอังคารที่ 5 เมษายน 
2554 เวลา  10.30 น. ณ หองสาทร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาสลุมพินี ช้ัน 4 ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ  เขต
สาทร  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้
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วาระที ่1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุนครั้งที ่1/2553 
วัตถุประสงคและเหตุผล  
  เลขานุการที่ประชุม ไดจัดทาํรายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 4
ตุลาคม 2553  และไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันประชุมวสิามัญผูถือหุน และ
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุน  จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามญัผูถือ
หุน เพื่อพิจารณารับรองรายรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที ่ 1/2553   ที่ไดจัดสงใหกบัผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1) 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ    
  คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2553  ซ่ึงไดประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 

 
วาระที ่2    พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษทัฯ ในรอบป 2553 
วัตถุประสงคและเหตุผล  
  บริษทัไดจัดทาํรายงานคณะกรรมการบรษิทั เกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 ซ่ึงแสดงผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบป 2553 โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการแลว
เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอทีป่ระชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท 
ประจําป 2553 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนงัสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏอยูในรายงาน
ประจําป  ส่ิงที่สงมาดวยลําดบัที่ 2) 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ    
    คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน    เพ่ือพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนิน 
งานของบรษิทัฯ ในรอบป 2553   
 
วาระที ่3 พิจารณาอนมุัติงบดุล บญัชีกําไรขาดทนุและรายงานของผูสอบบญัชีสําหรบัรอบปบญัชส้ิีนสุด 
ณ วนัที ่  31 ธนัวาคม  2553 
วัตถุประสงคและเหตุผล  
  บริษทัไดจัดทาํงบดุล บัญชีกําไรขาดทุนและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553  ซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว และไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ 2/2554  วันที่  16  กมุภาพันธ 2554  แลว  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพิจารณาแลว
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เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน 
และรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2553  (รายละเอียดปรากฏอยูใน
รายงานประจาํป สงที่สงมาดวยลําดับ 2) 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ   
  คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหนาํเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุล บัญชีกําไรขาดทนุ 
และรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2553  ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 2/2554  วันที่  16  กุมภาพันธ 2554  โดยมีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้ 
 ในป 2553  บริษทัมียอดขาย 24,072.75 ลานบาท  เพ่ิมขึน้จากปกอน 3,743.64 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 18.42%  ยอดขายที่เพิ่มสวนใหญเกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม การเปดสาขาใหมในป 2553 รวมทั้งยอดขาย
จากการจัดงาน Homepro Expo  มีรายไดรวม (ซ่ึงเปนยอดขายรวมรายไดอ่ืน ไดแก คาเชาพื้นที ่คาบริการตาง ๆ ซึ่ง
ไดรวมสวนของบริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด  คาสนับสนนุทางการตลาดจากคูคา และรายไดคาบริการอื่นๆ)  
25,914.90 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 4,115.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.88%  บริษทัมีกําไรสุทธิ  1,638.43 ลานบาท  
เพ่ิมขึ้น 507.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.88% และมีกําไรตอหุนขัน้พื้นฐานหุนละ 0.38 บาท ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2553   บริษัทมีสินทรัพยรวม  16,591.99 ลานบาท  หนี้สินรวม 10,353.78 ลานบาท  สวนของผูถือหุน  
6,238.21 ลานบาท สําหรับรายละเอียดของผลการดําเนินงานปรากฏตามงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานของ
ผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบญัชีส้ินสุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2553  
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจายเงนิปนผลและการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทนุสํารองตามกฎหมาย ประจําป      
2553 
วัตถุประสงคและเหตุผล  
  บริษทัมนีโยบายการจายเงินปนผลที่กาํหนดไวไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธ ิในป 2553 บริษทัฯ มี
กําไรสทุธิประจําปรวมทั้งปเปนเงิน 1,638.43 ลานบาท  และไมมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ประกอบกับมีกระแสเงิน
สดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลไดตามนโยบายของบริษทั  
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โดยมีขอมูลการเปรียบเทียบการจายเงินปนผลที่เปนเงินสดและหุนปนผลในปที่ผานมา ดังนี ้
ระยะเวลา ป 2550 ป 2551 ป 2552 

อัตราการจายหุนปนผล(จํานวนหุนเดิม : หุนปนผล)   (10 : 9) 
มูลคาหุนปนผลตอหุน(หลังปรับลด) - - 0.4737 
มูลคาเงินสดปนผลตอหุน 0.18 0.35 0.2126 

รวมมูลคาการจายปนผล 0.18 0.35 0.6863 
อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ 48.77% 70.54% 224.60%  

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
  เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการประจําป 2553 รวมทั้งปเปนเงิน 1,627.21 ลานบาท 
และไมมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลไดตามนโยบายของ
บริษัท  คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสํารองตาม
กฎหมายและจายเงินปนผล  ดังนี้ 
  สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2553 ไดมีมติใหจัดสรรทุนสํารองไวแลวตามกฎหมายจํานวน 5% ของกําไรสุทธิเปนเงินเทากับ  35.2 ลานบาท  ซ่ึง
คิดจากกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2553 จํานวน 702.55 ลานบาท 
และไดอนุมัติจายปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของป 2553  เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2553 
ดังนี้  

ก. จายเปนหุนปนผลเทากับ   0.1667 บาทตอหุน  
ข. จายเปนเงินสดเทากับ       0.0193 บาทตอหุน  

    รวมเปนการจายปนผลสําหรับครึ่งปแรกทั้งสิ้นในอัตรา 0.1860 บาทตอหุน หรือคิดเปนปนผลตอหุนที่
จายระหวางกาลหลังจากปรับการจายหุนปนผลแลวเทากับ 0.1594 บาทตอหุน   
  คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบการจายปนผลระหวางกาล
ดังกลาว 

สําหรับผลประกอบการครึ่งปหลัง (กรกฎาคม 2553 – ธันวาคม 2553) คณะกรรมการอนุมัติใหนําเสนอ
ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนมุัติ ดังนี้ 

(ก) จัดสรรเพ่ือเปนทนุสํารองตามกฎหมายประจําป 2553 อีกจํานวน 46.2 ลานบาท โดยคํานวณ
จาก 5% ของกําไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2553 – ธันวาคม 2553 จํานวน 924.66 ลานบาท  
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(ข)      อนุมัติจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวนไมเกิน 726.42 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท  ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 6 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 726.42  ลานบาท หรือคดิ
เปนอัตราการจายเงินปนผล 0.1667 บาทตอหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปน
ผลแลวใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.1667  บาท 

(ค)      อนุมัติจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0193 บาท   หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 84.12  
ลานบาท  

       รวมการจัดสรรเงินกําไรเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจาํ ป 2553 ทั้งสิ้นเปนเงิน 81.4 ลานบาท 
รวมเปนการจายปนผลทั้งในรูปแบบของหุนปนผล และเงินสด ทั้งปเทากับอัตราหุนละ 0.3454 บาท คิด

เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,503.92 ลานบาท หรือคิดอัตราการจายเงินปนผลรวม 91.79% แบงเปนอัตรา
การจายหุนปนผล 82.26%  และอัตราการจายเงินสดปนผลรวม 9.53% เงินปนผลทั้งหมดจะถกูหักภาษี ณ ที่จาย 
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  
  
  โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนทีม่ีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 19 เมษายน 2554 และรวบรวมรายชือ่ตาม
มาตรา 225   ของ พรบ.หลักทรัพยฯ    โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวนัที ่20 เมษายน 2554 และกําหนด
จายเงินปนผลในวนัที ่29 เมษายน 2554 
 
วาระที ่5   พิจารณาอนุมัติใหลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั  โดยวิธีตัดหุนสามญัจดทะเบียนที่คงเหลือจาก
การจัดสรรหุนปนผลตามมติทีป่ระชุมวิสามญัผูถือหุนครัง้ที่ 1/2553  จํานวน 1,225,006 หุน มูลคาทีต่ราไว
หุนละ 1 บาท และแกไขหนงัสือบริคณหสนธขิองบรษิัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทนุจดทะเบยีน 
วัตถุประสงคและเหตุผล 

สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553  ไดมีมติอนุมัติใหมีการ
จายปนผลเปนหุนไมเกินจํานวน 622,641,062 หุน ซ่ึงผลจากการจายหุนปนผลดังกลาวจริง  มีผูถือหุนไดรับหุนปน
ผลทั้งสิ้น 621,416,056 หุน จึงยังคงมีหุนเหลือสําหรับรองรับการจายปนผลอีกจํานวน 1,225,006 หุน  เนื่องจาก
บริษัทยังมีหุนที่จําหนายไมครบตามที่จดทะเบียนไว  เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายจึงตองดําเนินการลด
ทุนจดทะเบียน 
   
ความเห็นคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,426,605,527 บาท โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรร
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หุนปนผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553  จํานวน 1,225,006 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท     
และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้ 
  “ ขอ 4. ทุนจดทะเบียน  จํานวน   4,425,380,521 บาท  (ส่ีพันสี่รอยยี่สิบหาลานสามแสนแปดหมืน่
                    หารอยยี่สิบเอ็ดบาท) 

      แบงออกเปน            4,425,380,521 หุน    (ส่ีพันสี่รอยยี่สิบหาลานสามแสนแปดหมื่น
          หารอยยี่สิบเอ็ดหุน) 

                               มูลคาหุนละ                                  1 บาท   (หนึ่งบาท) 
                                             โดยแยกออกเปน 

   หุนสามัญ                       4,425,380,521 หุน  (ส่ีพันสี่รอยยี่สิบหาลานสามแสนแปดหมื่น
          หารอยยี่สิบเอ็ดหุน) 

                               หุนบุริมสิทธิ                                     -  หุน    (.............................-..........................)” 
 
วาระที ่6   พิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาํนวน 726,415,310 หุน เพ่ือรองรบัการจายหุนปนผล  
และแกไขหนงัสือบริคณหสนธขิองบรษิัทขอ 4  เพือ่ใหสอดคลองกับการเพิม่ทนุจดทะเบียน 
วัตถุประสงคและเหตุผล 
 จากการที่บริษัทไดมีมติเรื่องการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทใหกับผูถือหุน รายละเอียดตาม
วาระที่ 4  บริษัทจะตองจัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับการจายปนผลดังกลาวเพิ่มอีกจํานวน 726,415,310   หุน แต
เนื่องจากหุนที่บริษัทมีอยูน้ันไมเพียงพอสําหรับรองรับการจายปนผล จึงอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,425,380,521 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 
5,151,795,831 บาท แบงออกเปน 5,151,795,831 หุน โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 726,415,310  หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท   เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท   
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียน
เดิม 4,425,380,521 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 5,151,795,831 บาท แบงออกเปน 5,151,795,831 หุน โดย
การออกหุนสามัญใหมจํานวน 726,415,310  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 
4. ของบริษัท   เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ 
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   “ ขอ 4. ทุนจดทะเบียน   จํานวน  5,151,795,831 บาท   (หาพันหนี่งรอยหาสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนเกา     
   หมื่นหาพันแปดรอยสามสิบเอ็ดบาท) 

                      แบงออกเปน                  5,151,795,831 หุน (หาพันหนี่งรอยหาสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนเกา
  หมื่นหาพันแปดรอยสามสิบเอ็ดหุน) 

                      มูลคาหุนละ                                        1 บาท   (หนึ่งบาท) 
                         โดยแยกออกเปน 

                      หุนสามัญ                       5,151,795,831 หุน (หาพันหนี่งรอยหาสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนเกา
  หมื่นหาพันแปดรอยสามสิบเอ็ดหุน) 

                      หุนบุริมสิทธิ์                                         -  หุน (..............-.................) 
 
วาระที ่7   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามญัเพิม่ทนุเพื่อรองรับการจายหุนปนผล  
วัตถุประสงคและเหตุผล 
 จากการที่บริษัทไดมีมติเรื่องการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทใหกับผูถือหุนตามวาระที่ 4 
บริษัทจะตองจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการจายปนผล  จํานวน 726,415,310 หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

ตามที่คณะกรรมการไดเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554  เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนโดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนอีกจํานวน 726,415,310 หุน จึงมีมติอนุมัติใหนําวาระนีเ้สนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554  เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 726,415,310 หุน  เพ่ือ
รองรับการจายหุนปนผล 
 
วาระที ่8  พิจารณาอนมุัติการแตงต้ังกรรมการบริษทัแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ        
วัตถุประสงคและเหตุผล  
  โดยที่ขอบังคับขอ 14 ของบริษัทไดกําหนดไววา  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งกรรมการจํานวน
หนึ่งในสามตองออกจากตําแหนง  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดแลว ใหกรรมการใน
จํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสามออกจากตําแหนง  ในปแรกและปที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชน การออกจากตําแหนงของกรรมการตามวาระจะใชวิธีจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการคนที่
อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนง
ใหมได   
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  กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในปน้ีมีจํานวน 4  คน คือ  
  1. คุณอนันต     อัศวโภคิน  ตําแหนงกรรมการ และประธานกรรมการ 
  2. คุณพงส        สารสิน  ตําแหนงกรรมการอิสระ 
  3. คุณคุณวุฒ ิ   ธรรมพรหมกุล ตําแหนงกรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
   4. คุณอภิชาติ    นารถศิลป          ตําแหนงกรรมการ/กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 
 

  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาตามหลักเกณฑการสรรหา โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ และเห็นวากรรมการทั้งสีท่านมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
และมีความรู ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจทีเ่กี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษทั จึงขอเสนอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ 4 คน  กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษทัอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติกรรมการ จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนครั้งที่เขารวม
ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลาํดับที่ 5)  
  อนึ่ง จากการที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย สามารถเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่   31 มกราคม 2554   ไมมีผูถอืหุน
เสนอรายชื่อกรรมการอื่นใดใหคณะกรรมการพิจารณา 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการจึงไดพิจารณาแลว  เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ซ่ึงมีหลักเกณฑการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นวากรรมการทั้งสี่ทานมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และมีความรู ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้งสี่ทานไดปฏิบัติงานใหกับบริษัทดวยดีมาตลอด
คณะกรรมการจึงอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ 4 
คน  กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  
 
วาระที ่9    พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554        
วัตถุประสงคและเหตุผล  

พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดวา  หามมิใหบริษทัจายเงินหรือ
ทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษทั 

ขอบังคับบริษทัขอ  15  กําหนดวา  กรรมการมีสิทธไิดรับคาตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินรางวัล 
เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอืน่ ๆ ตามขอบังคับ หรือตามที่ที่ประชมุผูถอืหุน
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พิจารณา  ทั้งนี้ไมวาจะกาํหนดเปนจํานวนแนนอน หรือกําหนดเปนกฎเกณฑที่จะใชในการพิจารณาเปนคราว ๆ ไป 
หรือกําหนดใหมีผลตลอดไป  จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได   และนอกจากนัน้ใหกรรมการมีสิทธไิดรับเบี้ยเลี้ยง    
และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ความในวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธขิองพนักงานหรือลูกจางของบริษทัซึ่งไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการในอนัที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษทัอีกตางหากดวย 

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอคาตอบแทน  โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ซ่ึงคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีไดกําหนดไว ดังนี้ 
1.  พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑวิธีการ อัตราการจาย หนาที่ความรับผิดชอบ ที่ไดรับ

มอบหมายของบริษัทซึ่งอยูในธุรกิจ/ อุตสาหกรรมเดียวกัน  และโดยคํานึงถึงสภาพคลองของบริษัท   
2.  พิจารณาจากผลประกอบการบรษิัท ณ ส้ินป และจะจายเมื่อบริษทัมีกาํไร 
3.  พิจารณาจายเมื่อบริษทัไดจายผลตอบแทนใหกับผูถอืหุนและพนกังานแลว 
 

องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ คือ คาตอบแทนในการใหคําแนะนําในดานตางๆ แก
คณะทํางานของบริษัท และคาเบ้ียประชุม  ซึ่งโดยปกติบริษัทไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 
ครั้ง  และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่นๆ เชน การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม
คณะกรรมการบริหาร  การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากําหนด
คาตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม      การจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ภาระหนาที่
และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะแลว  เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการและคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2554   
โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจายคาตอบแทนกรรมการในปที่ผานมาดงันี้ 
 

ปที่จายคาตอบแทน จํานวนเงินที่อนุมัติ จํานวนเงินที่จายจริง 
2551 10,000,000 บาท 9,050,000  บาท 
2552 12,000,000 บาท 9,435,000 บาท 
2553 12,000,000 บาท 9,105,000 บาท 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน    จึงมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอยประจําป 2554 ไมเกิน 12,000,000 บาท (สิบสองลานบาท)  ซ่ึงเทากับป 2553 สําหรับ
รายละเอียดการจายคาตอบแทน มีดังนี้ 
 
1.คาตอบแทนรายเดือนประจําทกุเดือน 
   สําหรับประธานกรรมการ     เดือนละ    80,000 บาท 
   สําหรับกรรมการ                           เดือนละ    40,000 บาท 
2.คาตอบแทนตอครั้งที่เขารวมประชุมของกรรมการแตละคณะ ไดแก  คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ    
   ตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน ดังนี้ 
   สําหรับประธานที่ประชุม                30,000 บาทตอครั้งที่เขารวมประชุม 
   สําหรับกรรมการ                           20,000 บาทตอครั้งที่เขารวมประชุม 
 
วาระที ่10  พิจารณาอนมุัติจายเงนิบาํเหน็จกรรมการประจําป 2553 
วัตถุประสงคและเหตุผล  

พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดวา  หามมิใหบริษทัจายเงินหรือ
ทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษทั 

ขอบังคับบริษทัขอ  15  กําหนดวา  กรรมการมีสิทธไิดรับคาตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินรางวัล 
เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอืน่ ๆ ตามขอบังคับ หรือตามที่ที่ประชมุผูถอืหุน
พิจารณา  ทั้งนี้ไมวาจะกาํหนดเปนจํานวนแนนอน หรือกําหนดเปนกฎเกณฑที่จะใชในการพิจารณาเปนคราว ๆ ไป 
หรือกําหนดใหมีผลตลอดไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนัน้ใหกรรมการมีสิทธไิดรับเบี้ยเลี้ยง    
และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ความในวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธขิองพนักงานหรือลูกจางของบริษทัซึ่งไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการในอนัที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษทัอีกตางหากดวย 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาเงินบําเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึง
ความเหมาะสมตางๆ  โดยมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

1.  เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีสวนกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน รวมถึงการให
คําปรึกษาในการดําเนินงานดานตางๆของบริษัท  สงผลใหผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นจากป 2552 
ถึง 44.88%  
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2.  จากการทีบ่ริษทัมีผลประกอบการเติบโตขึ้น 44.88%   ทําใหมูลคาของหลักทรัพยตามราคาตลาด 
หรือ Market Capitalization  ของบริษทัเพ่ิมขึ้นจากป 2552  คิดเปนจํานวน 125.481%  ซ่ึงการเพิ่มขึ้นนี้สูงมากกวา
การเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพยโดยรวมในกลุม SET 50 ซ่ึงเพิ่มขึ้น 38.31% ถอืเปนการเพิ่ม Value ใหกับผูถือ
หุนที่สูงกวาคาเฉลี่ยของตลาด ซ่ึงทั้งหมดนี้เกิดจากการมีสวนรวมของกรรมการ   

 
โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินบําเหน็จกรรมการในปท่ีผานมาดงันี้ 

ปที่อนมุัติจายเงินบําเหน็จกรรมการและกรรมการชุดยอย จํานวนเงินที่อนุมัติ จํานวนเงินที่จายจริง 
2550 3,500,000  บาท 3,500,000 บาท 
2551 7,000,000 บาท 7,000,000 บาท 
2552    11,000,000 บาท   11,000,000 บาท 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบ 
แทน  ซ่ึงไดพิจารณาเงินบําเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมตางๆ และเปรียบเทียบโดยอางอิงจาก
อุตสาหกรรมเดียวกัน  รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว 
คณะกรรมการจึงอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินบําเหน็จใหกรรมการและ
กรรมการชุดยอยประจําป 2553   เปนจํานวนเงิน 15,000,000 บาท  (สิบหาลานบาท)     
 
วาระที ่11   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบญัชี และกําหนดคาสอบบญัชปีระจําป 2554 
วัตถุประสงคและเหตุผล  

ขอบังคับของบริษัทขอ 30 (5) กําหนดวา  กิจการอันที่ประชุมสามญัประจําปพึงกระทํามีดังนี ้  (5) 
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกาํหนดคาตรวจสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีหลายราย  โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และไดเสนอคณะกรรมการแตงตั้งผูสอบบัญชี  จากบริษัทสํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯประจําป  2554  ดังมีรายชื่อผูสอบบัญชีตอไปนี้  

 
    1.นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที ่3182  และ/หรือ 
    2.นางสาวสมุาล ี รีวราบัณฑิต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที ่3970  และ/หรอื 
    3.นางกิ่งกาญจน อัศวรังสฤษฎ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที ่4496 
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   เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี รวมทั้งปฏิบัติหนาทีไ่ดเปน
อยางดีตลอดมา นอกจากนี้เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชีของบรษิัทจดทะเบียนอื่นในระดับ
เดียวกันแลวเห็นวามีคาสอบบัญชีท่ีเหมาะสม   
และอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2554 เปนเงิน 2,520,000 บาท โดยมีรายละเอียดคาสอบบัญชีประจําป 2554    
ดังนี้ 

คาตรวจสอบงบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 
คาตรวจสอบงบการเงินประจําปของบรษิทัและ
บริษทัยอย    

1,530,000  บาท 1,530,000  บาท 1,590,000  บาท 

คาสอบทานงบรายไตรมาสของบริษทัและบริษทั
ยอยรวมทั้งปเปนเงิน 

870,000  บาท 870,000  บาท 930,000  บาท 

รวมเปนเงินที่ขออนุมัติ 2,400,000  บาท 2,400,000  บาท 2,520,000  บาท 
(ประวัติของผูสอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งทีส่งมาดวยลําดับที่ 7) 
 
    ทั้งนี้คาตรวจสอบงบการเงินที่ปรับเพ่ิมขึ้น เปนไปตามการขยายตวัของบริษัท การเพ่ิมขึ้นของสาขา 
จํานวนรายการ การเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศของกิจการ  รวมถึงมาตรฐานการบัญชีใหมที่ไดมีประกาศและ
นํามาใชกับบริษทั 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเหน็ชอบกบัขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติใหนําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี จากบริษทัสํานักงานเอินสท แอนด ยงั จํากัด  เปนผูสอบ
บัญชีของบริษทัฯประจาํป  2554  ดังมีรายชื่อผูสอบบัญชีตอไปน้ี  

      1.นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที ่3182  และ/หรือ 
    2.นางสาวสมุาล ี รีวราบัณฑิต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที ่3970  และ/หรอื 
    3.นางกิ่งกาญจน อัศวรังสฤษฎ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที ่4496 
 

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษทัสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด    จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานกังาน    ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษทัแทนผูสอบบัญชดัีงกลาวได   
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ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีมิไดมีสวนไดเสียกับบริษทั/บริษทัยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาว และผูสอบบัญชีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบรษิัทนบัแตป 2550 ถึงปจจุบันเปนเวลา 
4 ป โดยผูสอบบัญชีของบริษทั และผูสอบบัญชีของบริษทัยอย สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน   
 
วาระที่ 12   พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุนกูระยะยาวสวนที่ยังไมไดออกและเสนอขายจํานวน 2,000 
ลานบาท     และพิจารณาอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวภายในวงเงินไมเกิน 5,000 
ลานบาท 
วัตถุประสงคและเหตุผล 
 เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง ทําใหตองจัดหาแหลงเงินทุนอ่ืนนอกเหนือจาก
เงินทุนจากการดําเนินงาน เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถมีทางเลือกในการระดมทุนที่มีตนทุนทางการเงินต่ําและสามารถ
ระดมทุนโดยการออกหุนกูไดความคลองตัวมากขึ้น  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 มีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้  

1. พิจารณายกเลิกหุนกูสวนทีย่ังไมมีการออกจําหนายจาํนวน 2,000 ลานบาท  และ  
2. พิจารณาอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวอายุไมเกิน 10 ป ภายในวงเงินไมเกิน 5,000 

 ลานบาท และบริษัทสามารถออกหุนกูระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมไดอีกภายในวงเงินดังกลาว
 ขางตนหากบริษัทไดมีการซื้อคืนหุนกูและ/หรือไถถอนหุนกูไมวาดวยกรณีใดๆ ภายใตเง่ือนไขดังนี้ 
 

ประเภท                     :    หุนกูทุกประเภท (ดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ มีผูแทนผูถือหุนกูหรือไมมีผูแทนผูถือ
หุนกู และมีประกนัหรือไมมีประกันตามความเหมาะสมของตลาดในแตละขณะที่มี
การเสนอขายหุนกู 

  
สกุลเงิน                     :    สกุลเงินบาท ดอลลารสหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินตางประเทศอื่น                                        
 
จํานวนเงิน                 :    จํานวนเงินตนของหุนกูที่จะออกจะไมเกิน 5,000 ลานบาทหรือเงินสกุลดอลลาร

สหรัฐอเมริกา  หรือเงินสกุลตางประเทศอื่นในจํานวนที่ เทากันโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุนกูแตละคราวไดตามที่บริษัทฯจะเห็นสมควร 
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การเสนอขาย      :    เสนอขายตอประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดตามหลักเกณฑ                      
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไมวาจะเสนอขาย
ภายในประเทศ หรือตางประเทศ โดยอาจเสนอ  ขายคร้ังเดียวเต็มจํานวน และ/หรือ
เปนคราวๆ ไป ขึ้นอยูกับดุลพินิจและความจําเปนในการใชเงินของบริษัทและอาจ
ออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุนกูที่เคยออกและเสนอขาย แลว 

 
อาย ุ                      :   ไมเกิน 10 ป 
 
อัตราดอกเบี้ย        :    ขึ้นอยูกับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 
 
การชําระคนืเงินตน      :    ทยอยคนืเงินตน หรือชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนดสทิธขิองบริษทัฯ      
                                
ไถถอนหุนกูคืนกอน :   บริษัทฯ อาจกําหนดใหมีสิทธิในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนดรวมทั้งการ  
ครบกําหนด (Call Option) ซ้ือคืนหุนกูดังกลาว 
   
สิทธิของผูถือหุนกูในการ :  บริษัทฯ อาจกําหนดใหสิทธิผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนด ตาม

เง่ือนไข 
 
ไถถอนกอนกาํหนด      :        ที่จะไดกําหนดตอไป รวมทั้งการซื้อคืนหุนกูดังกลาว 
(Put Option)                                  
ตลาดรอง                  :    บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุนกูกับศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทยหรือศูนยซื้อขายตรา 

     สารหนี้อ่ืนในตางประเทศ 
 

  ในกรณีที่มีการไถถอนหุนกูไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุนกูดังกลาว อันมีผลใหตนเงิน
คงคางของหุนกูลดลง ใหบริษัทฯสามารถออกหุนกูเพิ่มเติมไดอีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ดังกลาวขางตน               
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   ทั้งนี้ใหมอบหมายใหกรรมการผูจัดการ เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู ตามความจําเปนและเห็นสมควรที่จะตองกําหนด
ตามกฎหมาย รวมถึงการนําหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจน
ใหมีอํานาจดําเนินการขออนุญาต เปดเผยขอมูลและดําเนินการอื่นใดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การแตงตั้งที่
ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายตั๋วเงินและ/หรือหุนกู รวมทั้งการเขาทําการตกลง การลง
นามและการแกไขเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ เพื่อใหการออกและ
เสนอขายหุนกูประสบผลสําเร็จ   

 
วาระที ่13   พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถามี) 
 
กําหนดการตางๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2554  ปรากฏตามตารางทายนี ้

กําหนดการตางๆ เกี่ยวกบัการประชุมสามัญผูถือหุน วนัที ่
1. กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มสิีทธิเขารวมประชุมผูถือหุน วันที่  2 มีนาคม 2554 
2. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปด  
    สมุดทะเบียนพักการโอนหุน  สําหรับการประชุมผูถือหุน 

วันที่  3 มีนาคม 2554 

3.  กําหนดวนัประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2554 วันที่   5 เมษายน 2554 
4. กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มสิีทธิรับเงินปนผล วันที่ 19 เมษายน 2554 
5. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปด 
    สมุดทะเบียนพักการโอนหุน  สําหรับการรับเงินปนผล 

วันที่ 20 เมษายน 2554 

6. กําหนดจายเงินปนผล วันที่ 29 เมษายน 2554 
  
  
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายคุณวฒุิ  ธรรมพรหมกุล) 
 กรรมการผูจัดการ 
                             บริษทั โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
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หมายเหต ุ
 
1.บริษทัฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบบัภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก.  
แบบ ข. และ แบบ ค.  บนเว็บไซตของบรษิทัฯ ซ่ึงผูถือหุนสามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต  (www.homepro.co.th)   
 
2.ในกรณีผูถือหุนมีความประสงคจะสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับการประชุมในวาระใดของบริษทั ผูถือหุนสามารถ
สงคําถามลวงหนามายังบริษทัฯ ภายในวนัที่ 29 มีนาคม 2554 ไดทีห่นวยงาน  นักลงทนุสัมพนัธ  บริษทั โฮม 
โปรดักส เซ็นเตอร จาํกดั (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชั้น 4 หมูที่ 9  ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จังหวัด
นนทบรีุ 11000 หรือที่   email : ir@homepro.co.th 
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2553 
ของ 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จาํกัด (มหาชน) 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553  เวลา 10.40 น. ณ  หองสาทร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาสลุมพินี แขวงทุงมหาเมฆ  
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร   
 นายอนันต อัศวโภคิน ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม  ไดกลาวเปดการประชุมโดยไดแนะนํา
คณะกรรมการ  ผูบรหิาร  ผูสอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่มารวมประชุม ดังนี้   
 
รายชื่อคณะกรรมการที่เขารวมประชุม 
1.นายอนันต   อัศวโภคิน ตําแหนง  ประธานกรรมการ 
2.นายพงส สารสิน  ตําแหนง  กรรมการอิสระ 
3.นายนพร              สุนทรจิตตเจริญ     ตําแหนง กรรมการบริหาร 
4.นายจุมพล มีสุข  ตําแหนง  กรรมการ 
5.นางสุวรรณา พุทธประสาท ตําแหนง  กรรมการ 
6.นายมานิต อุดมคุณธรรม ตําแหนง  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
7.นายคุณวุฒิ  ธรรมพรหมกุล ตําแหนง  กรรมการผูจัดการ 
8.นายอภิชาติ นารถศิลป ตําแหนง  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
9.นายทวีวัฒน ตติยมณีกุล ตําแหนง  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10.นายชนินทร รุนสําราญ ตําแหนง  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ 
      สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
รายชื่อคณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 
1.นายรัตน              พานิชพันธ              ตําแหนง  กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
      กําหนดคาตอบแทน 
2.นายอภิลาศ โอสถานนท ตําแหนง  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
เลขานุการบริษัทและทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม     
1.นางสาววรรณี  จันทามงคล     ตําแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบัญชีและการเงิน 
      (ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน) 
 
รายชื่อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนนจากบริษัท วิสเซน แอนด โค จํากัด 
1.นางสาวชโนบล  พรหมสถิต 
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จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุม 
 นายอนันต อัศวโภคิน  ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมครั้งนี้  ไดรายงานใหผูถือหุนทราบถึง

องคประชุม ดังนี้ มีผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองและที่มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 551 คน มีจํานวนหุนรวมทั้งสิ้น          
3,107,444,130 หุน คิดเปนรอยละ 83.47 ของจาํนวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  ซึ่งครบองคประชุม   
 
การดําเนินการประชุม 

 ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เปนผูช้ีแจงขั้นตอนในการประชุม การ
ลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็น และการสอบถาม  รวมถึงรายละเอียดในแตละวาระ  ดังนี้ 
  ในการประชุมจะมีการดําเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจงไวตามหนังสือเชิญประชุม โดยที่ประชุม
จะแจงรายละเอียดของแตละวาระ 
 
สิทธิของผูถือหุนในการแสดงความคิดเห็น 

 หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็น หรือขอซักถาม ใหยกมือขึ้นพรอมแจงช่ือจากนั้นใหผูถือหุนแจง
ขอคิดเห็น หรือขอซักถาม เพื่อใหที่ประชุมตอบขอซักถาม 
 
วิธีการลงคะแนน 
  บริษัทฯ ใชวิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุนตอ 1 เสียง ( 1 Share : 1 Vote) โดยไดจัดเตรียมบัตร
ลงคะแนนในแตละวาระไวใหผูถือหุนแตละทานแลว ซึ่งหลังจากจบการรายงานในแตละวาระจะขอใหที่ประชุมลงคะแนน
เสียง โดยจะแจงวาหากมีทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใหยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจาหนาที่เขาไปเก็บบัตรลงคะแนน
ในสวนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจงตอที่ประชุม ในการรวบรวมผลคะแนน  บริษัทจะนํา
คะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด   

 สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผู
ถือหุนนั้น บริษัทไดนําคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามวาระ
ไวแลว   

 ทั้งนี้สําหรับบัตรลงคะแนนในสวนที่เห็นดวย  ที่ไมไดเก็บระหวางการประชุม ขอใหทุกทานสงคืน
หลังจากจบการประชุม โดยบริษัทไดแตงตั้งผูแทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษัท วิสเซน แอนด โค จํากัด เปนคนกลาง
ในการตรวจนับคะแนนเสียง   

 สําหรับขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน  และมติของที่ประชุมผูถือหุน  สามารถ
ตรวจสอบไดจากสิ่งที่สงมาดวย 4  ในหนังสือเชิญประชุม 
 
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
  1.การเผยแพรหนังสือเชิญประชุม   

 เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งนี้  บริษัทฯ ไดทําการ
เผยแพรหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวบน Web Site ของบริษัทตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2553 พรอม
ทั้งแจงขาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนามายังบริษัท ซึ่งไม
มีผูถือหุนทานใดสงคําถามมา     
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หมายเหต ุ   1.  เนื่องจากพรบ.มหาชนไดมีขอกําหนดไววา การลงมติสําหรับเร่ืองทั่วไปตองไดรับคะแนนเสียงไม
นอยกวาก่ึงหนึ่งของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง โดยไมนับเสียงของผูถือหุนที่งดออกเสียง ดังนั้น 
ในวาระที่ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง จึงไมนําคะแนนเสียงของผูถือหุนที่งดออกเสียงมา
รวมคํานวณดวย 

  2. ภายหลังจากที่ประธานที่ประชุมแจงจํานวนหุน ไดมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจํานวน 2 ราย 
จํานวน 15,459,767 หุน และบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทําใหผล
ของคะแนนในแตละวาระเพิ่มขึ้น   

 
  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2553  ไดพิจารณาวาระตางๆ พรอมท้ังมีมติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

ประธานที่ประชุมไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2553  ซึ่งรายงานการประชุมไดนําสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  ขอใหที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  ดวยคะแนนเสียง
เกินครึ่งหนี่งของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้    

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

%ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดวย 3,093,909,597 100 
2.ไมเห็นดวย 0 0 
3.งดออกเสียง 28,994,300 ไมนับรวม 

 
หมายเหต ุ  ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 1 เสร็จ ไดมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจํานวน 10 ราย 

จํานวน 3,232,460 หุน และบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทําใหผลของ
คะแนนในวาระที่ 2 เพิ่มขึ้น   

 
วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติใหจัดสรรกําไรสะสมและจายปนผลระหวางกาล 

 ประธานที่ประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา   บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากผลประกอบการตั้งแตเดือน
  มกราคม – เดือนมิถุนายน 2553 จํานวน 702.55 ลานบาท และไมมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ประกอบ
  กับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายปนผลระหวางกาลได ซึ่งนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวไม
  ตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ  

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัทขอ 37 กําหนดไววา
 “คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได เมื่อปรากฏแกกรรมการวา
บริษัทมีกําไรพอสมควรที่จะกระทําเชนนั้นได และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือ
หุนทราบในการประชุมคราวตอไป”   
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 แมวาการจายเงินปนผลระหวางกาลจะเปนอํานาจของคณะกรรมการ  แตการจายเงินปนผลในรูปแบบ
  ของหุนปนผลและเงินสดปนผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 117 กําหนดวาจะตอง
 ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน 

 
โดยขอมูลการเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังนี้ 
ระยะเวลา ป 2550 ป 2551 ป 2552 
เงินปนผลตอหุน 0.18 0.35 0.212 
อัตราการจายเงินปนผลที่เปนเงินสดเทียบกับกําไรสุทธ ิ 48.77% 70.54%   68.96% 

หมายเหตุ  ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯ ไดมีการจายหุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 9 หุนปนผล ในอัตราหุนละ 0.90 
บาท 

จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ใหจัดสรรกําไรสะสมและจายปนผลระหวางกาลใน
  รูปแบบของหุนปนผลและเงินปนผล เพื่อเปนการตอบแทนใหกับผูถือหุนและเพิ่มสภาพคลองของการ
  ซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 35,200,000 บาท ซึ่งเปนอัตรา 5% ของกําไรสุทธิงวดเดือน
  มกราคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2553 จํานวน 702.55 ลานบาท 

  2. จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวนไมเกิน 622,641,062 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  
 ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 6 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 622,641,062 บาท 
  หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.1667 บาทตอหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิม
  หลังการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 
 0.1667 บาท 

    3. จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0193 บาท   หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 72,101,835 บาท  
  รวมเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.1860 บาท  ซึ่งอยูในนโยบายจายเงินปนผลที่บริษัทกําหนดไว  
   
  เงินปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด   สําหรับการจายปนผลในครั้งนี้ 
  เปนการจายปนผลจากกําไรสะสมของบริษัทที่อัตราภาษีรอยละ 30  

  โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินปนผลในวันที่ 14 ตุลาคม 2553 และใหรวบรวม
  รายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 ตุลาคม 2553   กําหนด
  จายหุนปนผลและเงินปนผลดังกลาวภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2553      
 
มติท่ีประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรสะสมและจายปนผลระหวางกาล  ดังนี้ 
  1.  จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 35,200,000 บาท ซึ่งเปนอัตรา 5% ของกําไรสุทธิงวดเดือน
  มกราคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2553 

  2. จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวนไมเกิน 622,641,062 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  
 ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 6 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 622,641,062 บาท 
 หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.1667 บาทตอหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิม
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 หลังการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 
 0.1667 บาท 

    3. จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0193 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 72,101,835 บาท
  รวมเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.1860 บาท เงินปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย ตามอัตรา
  ที่กฎหมายกําหนด    สําหรับการจายปนผลในครั้งนี้เปนการจายปนผลจากกําไรสะสมของบริษัทที่ 
  อัตราภาษีรอยละ 30  

 

ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินคร่ึงหนึ่งของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
%ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มารวมประชุมและ

ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดวย 3,097,142,057 100 
 - ไมเห็นดวย 0 0 
 - งดออกเสียง 28,994,300 ไมนับรวม 

 

หมายเหต ุ ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 2 เสร็จ ไดมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจํานวน 2 ราย จํานวน 
22,900 หุน และบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทําใหผลของคะแนนใน
วาระที่ 3 เพิ่มขึ้น   

 
วาระที่ 3        พิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุนคงเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ   
    ของพนักงานครั้งที่ 3 (ESOP-W3)  และอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญสวนที่เหลือใหมเพื่อเปนสวนหนึ่ง   
    ของหุนสามัญที่ใชรองรับสําหรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของพนักงาน   
    คร้ังที่ 4 (ESOP-W4) 
  ประธานที่ประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้  
  1. สืบเนื่องจากบริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพนักงาน ครั้งที่ 3 (ESOP-W3)  
  และใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวครบกําหนดการใชสิทธิเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553  โดยมีหุนสามัญที่
  รองรับการใชสิทธิของ (ESOP-W3)  สวนที่ไมไดใชสิทธิคงเหลือจํานวน   247,812  หุน  ซึ่งตามมติที่
  ประชุมผูถือหุนประจําป  2549    ไดมีมติอนุมัติใหคณะกรรมการเปนผูเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน   เพื่อ
  พิจารณาจัดสรรหุนสามัญดังกลาวตอไปและ 

 2. จากการที่บริษัทไดมีมติเรื่องการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท ใหกับผูถือหุน   บริษัท
 จะตองจัดสรรหุนสามัญเพื่อสํารองสําหรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
 พนักงานครั้งที่ 4  (ESOP-W4)  จํานวน 10,000,000  หุน ทั้งนี้ เพื่อใหเปนตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวใน
  หนังสือช้ีชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดง
  สิทธิ เสนอขายแกพนักงาน ครั้งที่ 4 (ESOP-W4) ขอ 7.1(ค)  หัวขอเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสําคัญ
  แสดงสิทธิและการเปลี่ยนแปลงราคา  (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือช้ีชวนซึ่งไดคัดลอกมาบางสวน
  ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3)  
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 จึงขอเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553  พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังตอไปนี้ 
        1. ยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของพนักงาน ครั้งที่ 3 
  (ESOP-W3)  จํานวน  247,812  หุน   และ 
            2. ใหจัดสรรหุนสวนที่เหลือจํานวน 247,812  หุน  เพื่อเปนสวนหนึ่งของหุนสามัญที่ใชรองรับสําหรับ 
  การปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเสนอขายแกพนักงาน   ครั้งที่ 4   (ESOP-W4)        

   ทั้งนี้  เนื่องจากบริษัทจะตองมีหุนสามัญไวรองรับการปรับสิทธิ ทั้งสิ้น 10,000,000 หุน โดยหุนที่              
รองรับตองการเพิ่มอีกจํานวน 9,752,188 หุน  ตามที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในวาระที่ 6 ขอ 6.2 

 
มติท่ีประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติในเรื่องดังตอไปนี้ 
        1.ยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของพนักงาน ครั้งที่ 3 
  (ESOP-W3)  จํานวน  247,812  หุน   และ 
            2.ใหจัดสรรหุนสวนที่เหลือจํานวน 247,812  หุน  เพื่อเปนสวนหนึ่งของหุนสามัญที่ใชรองรับสําหรับ 
  การปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเสนอขายแกพนักงาน   ครั้งที่ 4   (ESOP-W4)        

   ทั้งนี้  เนื่องจากบริษัทจะตองมีหุนสามัญไวรองรับการปรับสิทธิ ทั้งสิ้น 10,000,000 หุน โดยหุนที่ 
           รองรับตองการเพิ่มอีกจํานวน 9,752,188 หุน ตามที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในวาระที่ 6 ขอ 6.2 
   
  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินคร่ึงหนึ่งของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

%ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดวย 3,093,840,357 99.89 
2.ไมเห็นดวย 3,324,600 0.11 
3.งดออกเสียง 28,994,300 ไมนับรวม 

 

หมายเหต ุ ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 3 เสร็จ ไดมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจํานวน 2 ราย จํานวน 31,990 
หุน และบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทําใหผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น   
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ

 จัดสรรหุนปนผลตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552 จํานวน 1,574 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
 ละ 1 บาท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  
ประธานที่ประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552   เมื่อ

 วันที่ 29 กันยายน 2552 ไดมีมติอนุมัติใหมีการจายปนผลเปนหุนไมเกินจํานวน 1,752,014,013 หุน  ซึ่ง
 ผลจากการจายหุนปนผลดังกลาวจริงมีผูถือหุนไดรับหุนปนผลทั้งสิ้นจํานวน 1,752,012,439 หุน จึง
 ยังคงมีหุนคงเหลือสําหรับรองรับการจายปนผลอีก จํานวน 1,574 หุน  เนื่องจากบริษัทยังมีหุนที่
 จําหนายไมครบตามที่จดทะเบียนไว  เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายจึงตองดําเนินการลด
 ทุนจดทะเบียน 
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  จึงขอเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
  จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,794,213,851 บาท โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรร
  หุนปนผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 จํานวน 1,574 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  
  และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

 “ ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  3,794,212,277  บาท    (สามพันเจ็ดรอยเกาสิบสี่ลานสองแสนหนึ่ง
      หมื่นสองพันสองรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) 
                แบงออกเปน          3,794,212,277  หุน      (สามพันเจ็ดรอยเกาสิบสี่ลานสองแสนหนึ่ง
      หมื่นสองพันสองรอยเจ็ดสิบเจ็ดหุน) 

                              มูลคาหุนละ                               1  บาท     (หนึ่งบาท)                                       
             โดยแยกออกเปน 

                หุนสามัญ                    3,794,212,277 หุน       (สามพันเจ็ดรอยเกาสิบสี่ลานสองแสนหนึ่ง
      หมื่นสองพันสองรอยเจ็ดสิบเจ็ดหุน) 

                               หุนบุริมสิทธิ์                                 -  หุน      (....................................-..............................) 
 

มติท่ีประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,794,213,851 
บาท   โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผล  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนครั้งที่  1/2552  จํานวน 1,574 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้ 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน        3,794,212,277  บาท      (สามพันเจ็ดรอยเกาสิบสี่ลานสองแสนหนึ่ง

  หมื่นสองพันสองรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) 
            แบงออกเปน               3,794,212,277   หุน       (สามพันเจ็ดรอยเกาสิบสี่ลานสองแสนหนึ่ง
           หมื่นสองพันสองรอยเจ็ดสิบเจ็ดหุน) 

                                           มูลคาหุนละ                                     1   บาท      (หนึ่งบาท)                                       
             โดยแยกออกเปน 

 
           หุนสามัญ                    3,794,212,277  หุน         (สามพันเจ็ดรอยเกาสิบสี่ลานสองแสนหนึ่ง
  หมื่นสองพันสองรอยเจ็ดสิบเจ็ดหุน) 

                                          หุนบุริมสิทธิ์                                          -   หุน          (..................................-...............................) 
 
  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงมากกวาสามในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 ลงคะแนน ดังนี้ 
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
%ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มารวมประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1.เห็นดวย 3,093,974,647 98.97 
2.ไมเห็นดวย 3,214,600 0.10 
3.งดออกเสียง 29,002,000 0.93 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลอง 
  กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 ประธานที่ประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา   จากการที่บริษัทไดมีมติเรื่องการจายปนผลเปนหุน

สามัญของบริษัทใหกับผูถือหุน รายละเอียดตามวาระที่ 2  บริษัทจะตองจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการ
จายปนผลและเพื่อรองรับปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพนักงาน ครั้งที่ 4 (ESOP-
W4)  ดังนี้ 
1. จัดสรรหุนจํานวน  622,641,062   หุน  เพื่อรองรับการจายปนผล 
2. จัดสรรหุนจํานวน      9,752,188   หุน  เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุน สามัญของพนักงาน ครั้งที่ 4  (ESOP-W4)  (ซึ่งเกิดจากจํานวนหุนที่ตองจัดสรรไวสําหรับรองรับ
การปรับสิทธิทั้งสิ้นจํานวน 10,000,000 หุน  หักดวยจํานวนหุนที่ไดสํารองไวในวาระที่ 3 จํานวน 
247,812 หุน) 
รวมเปนจํานวนหุนสามัญที่ตองจัดสรรเพื่อรองรับการจายปนผลและเพื่อรองรับปรับสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพนักงาน ครั้งที่ 4 (ESOP-W4)ทั้งสิ้น 632,393,250  หุน 
 

 แตเนื่องจากหุนที่บริษัทมีอยูนั้นไมเพียงพอสําหรับการสํารองไวเพื่อรองรับการจายปนผลและรองรับ
 การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ครั้งที่4 (ESOP-
 W4) ที่จะมีการปรับสิทธิ   จึงขอเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553  เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
 เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 632,393,250  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  3,794,212,277  บาท (ซึ่งเปนทุน
 จดทะ เบี ยนที่ ที่ ประชุมมีมติ ลดทุนแล วตามวาระที่  4)   เปนทุนจดทะ เบี ยนใหม จํ านวน
 4,426,605,527  บาท   โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 632,393,250   หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท  เพื่อ
 สําหรับรองรับการจายหุนปนผลและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
พนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4) ที่จะมีการปรับสิทธิ   และขอใหพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
 บริคณหสนธิ ขอ 4.   เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้ 

                 “ ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  4,426,605,527  บาท (สี่พันสี่รอยยี่สิบหกลานหกแสนหาพันหารอย   
  ยี่สิบเจ็ดบาท) 
                               แบงออกเปน                4,426,605,527  หุน  (สี่พันสี่รอยยี่สิบหกลานหกแสนหาพันหารอย 
  ยี่สิบเจ็ดหุน) 
                               มูลคาหุนละ                                      1  บาท     (หนึ่งบาท) 

                                   โดยแยกออกเปน 
                               หุนสามัญ                    4,426,605,527  หุน (สี่พันสี่รอยยี่สิบหกลานหกแสนหาพันหารอย 
  ยี่สิบเจ็ดหุน) 

                                              หุนบุริมสิทธิ์                                     -  หุน     (...................................-..................................) 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 632,393,250 บาท     จากทุนจดทะเบียน

 เดิม 3,794,212,277 บาท  (ซึ่งเปนทุนจดทะเบียนที่ผูถือหุนมีมติลดทุนแลวตามวาระที่4) เปนทุนจด
 ทะเบียนใหมจํานวน 4,426,605,527 บาท  โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 632,393,250   หุน  มูลคา
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 หุนละ 1 บาท  เพื่อสําหรับรองรับการจายหุนปนผลและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
 สามัญของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4) ที่จะมีการปรับสิทธิ และขอใหพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติม
 หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4.   เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนดังนี้ 

             “ ขอ 4.ทุนจดทะเบียน จํานวน  4,426,605,527  บาท   (สี่พันสี่รอยยี่สิบหกลานหกแสนหาพันหารอย 
  ยี่สิบเจ็ดบาท) 
                          แบงออกเปน                4,426,605,527  หุน  (สี่พันสี่รอยยี่สิบหกลานหกแสนหาพันหารอย 
   ยี่สิบเจ็ดหุน) 
                          มูลคาหุนละ                                       1  บาท  (หนึ่งบาท) 

                   โดยแยกออกเปน 
                          หุนสามัญ                     4,426,605,527   หุน      (สี่พันสี่รอยยี่สิบหกลานหกแสนหาพันหารอย 
  ยี่สิบเจ็ดหุน) 

                                         หุนบุริมสิทธิ์                                     -    หุน         (......................................-..............................) 
 
 ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงมากกวาสามในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 ลงคะแนน ดังนี้ 
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
%ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มารวมประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1.เห็นดวย 3,093,974,647 98.97 
2.ไมเห็นดวย 3,214,600 0.10 
3.งดออกเสียง 29,002,000 0.93 

 
หมายเหต ุ  ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 5 เสร็จ ไดมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจํานวน 1 ราย จํานวน 5,762 
หุน และบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทําใหผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น   
 
วาระที่ 6       พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายปนผล    และสํารองเพิ่มเติมสําหรับการใช  
    สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4) ท่ีจะมีการปรับสิทธิ 

ประธานที่ประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  จากการที่บริษัทไดมีมติเรื่องการจายปนผลเปนหุนสามัญ
ของบริษัทใหกับผูถือหุน บริษัทจะตองจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการจายปนผล  และสํารองสําหรับการ
ปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพนักงาน ครั้งที่ 4  (ESOP-W4)  ทั้งนี้ เพื่อใหเปนตาม
เงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในหนังสือช้ีชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ เสนอขายแกพนักงาน ครั้งที่ 4 (ESOP-W4) ขอ 7.(ค) หัวขอ  เงื่อนไขการปรับ
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 3  จึงขอเสนอที่
ประชุมวิสามัญผู ถือหุนครั้งที่  1/2553  เพื่อพิจารณาอนุมั ติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
632,393,250  หุน  เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญใหแกพนักงานของบริษัท   ครั้งที่ 4 (ESOP-W4)  ดังนี้ 
1.จัดสรรหุนจํานวน  622,641,062   หุน   เพื่อรองรับการจายหุนปนผล   
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2.จัดสรรหุนจํานวน      9,752,188    หุน   เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
สามัญของพนักงาน ครั้งที่ 4 (ESOP-W4) (ซึ่งเกิดจากจํานวนหุนที่ตองจัดสรรไวสําหรับรองรับการปรับ
สิทธิทั้งสิ้นจํานวน 10,000,000 หุน หักดวยจํานวนหุนที่ไดสํารองไวในวาระที่ 3 จํานวน 247,812 หุน 
ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่นยังคงเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิและหุน
สามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกพนักงานครั้งที่4 (ESOP-W4)   

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 632,393,250 หุน ดังนี้ 
     1.   จัดสรรหุนจํานวน   622,641,062   หุน   เพื่อรองรับการจายหุนปนผล   

  2.  จัดสรรหุนจํานวน       9,752,188   หุน  เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน  
 สามัญของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4) (ซึ่งเกิดจากจํานวนหุนที่ตองจัดสรรไวสําหรับรองรับการปรับ

สิทธิทั้งสิ้นจํานวน 10,000,000 หุน  หักดวยจํานวนหุนที่ไดสํารองไวในวาระที่ 3  จํานวน 247,812 หุน)
ทั้งนี้  เงื่อนไขอื่นยังคงเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิและหุน
สามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกพนักงานครั้งที่4 (ESOP-W4)   

 
             ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

%ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดวย 3,093,980,409 99.90 
 - ไมเห็นดวย 3,214,600 0.10 
 - งดออกเสียง 29,002,000 ไมนับรวม 

 
หมายเหต ุ  หลังจากที่ประชุมลงมติครบทุกวาระแลว  ไดมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจํานวน 1 ราย จํานวน 38,000 

หุน ดังนั้นจึงไมมีสิทธิออกเสียงในวาระใดๆ 
รวมจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังสิ้น 569 คน จํานวนหุนรวมทั้งสิ้น 3,126,235,009 หุน คิดเปนรอยละ 
83.97% ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 

 
ผูถือหุน คุณพัชนี  หาญประมุขกุล  ถามวาเมื่อป 2552 บริษัทไดจายปนผลเปนหุน ในป 2553 จายเปนหุนอีก        
 ไมทราบวาบริษัทมีนโยบายอยางไร 
กรรมการตอบ บริษัทไดพิจารณาจาก Market Cap แลวพบวาปริมาณหุน หลังจากที่มีการจายปนผล 10  หุนสามัญตอ 

9 หุนปนผล ในปที่ผานมาจะสังเกตุวามีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น 3 – 4 เทา  การมีหุนซื้อขายในตลาดนอย
แมวาจะเปนบริษัทขนาดใหญผูลงทุนที่เปนกองทุนขนาดใหญก็จะไมสนใจลงทุน เพราะซื้อขายยาก 
เนื่องจากมีสภาพหมุนเวียนนอย  การมีหุนหมุนเวียนในตลาดมากจะทําใหมีนักลงทุนเขามาซื้อและทําให
เกิดสภาพคลองมากขึ้น   
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ผูถือหุน คุณไพบูลย เสรีวิวัฒนา  ผูรับมอบฉันทะ  แจงใหทราบวา  เนื่องจากเปนทั้งลูกคาและผูถือหุน  สําหรับใน
 ฐานะลูกคาไดรับการบริการอยางดีจากบริษัท  แตในฐานะผูถือหุนเห็นวาไดรับสิทธินอยกวาลูกคา  จึง
 ขอใหบริษัทพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับผูถือหุนมากขึ้น เชน ใหบัตร VIP  แกผู ถือหุน  ซึ่งอาจจะ
 กําหนดเงื่อนไขวาตองถือหุนจํานวนเทาไร ถือหุนมาเปนเวลานานเทาใดก็ได และขอใหมีกระบวนการ
 สงขาวสารของบริษัท ใหกับผูถือหุนดวย 
กรรมการตอบ โดยปกติ  ผูถือหุนทุกทานสามารถทําบัตรสมาชิกไดอยูแลว  แตหากจะใหสิทธิพิเศษแกผูถือหุนนั้น  

บริษัทไมสามารถทําได เนื่องจากหุนมีการซื้อขายและมีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูถือหุนทุกวัน ดังนั้นการ
จะทราบไดวาทานใดเปนผูถือหุนจะตองมีการตรวจสอบ  และจะตรวจสอบไดก็จะตองมีการปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุน 

 
 อีกประการ  การกําหนดหลักเกณฑในการไดสิทธินั้นจะกอใหเกิดขอโตแยงวาใชเกณฑอะไรมากําหนด
 อาจทําใหผูที่ไมไดสิทธิไมเห็นดวย  จึงเห็นวาเปนเรื่องที่ปฏิบัติไดยาก   
 สําหรับการสงขอมูลขาวสาร  ปจจุบันบริษัทมีระบบการจัดสงขอมูลขาวสารทั้งทางเว็ปไซด  รายการ
 โฆษณา และทางโบวชัวร  ในกรณีที่จะตองแจงผูถือหุนซึ่งปจจุบันมีประมาณ 5,000 ทาน จะตอง
 ตรวจสอบขอมูลใหแนนอน ซึ่งตามที่ไดเรียนใหทราบแลววาหากจะทําเชนนั้นจะตองปดสมุดทะเบียนทุก
 เดือนเพื่อใหทราบชื่อที่อยูที่ถูกตอง ซึ่งเปนการยากแตก็ขอรับไวพิจารณา   
 
ผูถือหุน คุณคณิตา พิกสิต สอบถามวาการที่บุญถาวรพยายามปรับปรุงและขยายสาขา  อยากทราบวาลูกคากลุม
 สุขภัณฑและกระเบื้องของโฮมโปรถูกดึงลูกคาไปมากหรือไม 
กรรมการตอบ โดยสภาพตลาดของสินคาหมวด Home Improvement โตขึ้น มารเก็ตแชรของบริษัทมีประมาณ 14% ไมมี

ผลกระทบใดๆ   
 
ผูถือหุน คุณสมภพ คงวรรณ   อยากทราบนโยบายการขยายสาขาของบริษัทไปตางประเทศ   ที่ลงขาววาปหนา
 ประเทศมาเลเซีย  เปนอยางไรบาง  ประเทศมาเลเซียมีกฎหมาย การกีดกัน หรือเงื่อนไขทางการคามาก
 นอยเทาใด และตางจากประเทศไทยหรือไม 
กรรมการตอบ ในตลาด Southeast Asia มีหลายประเทศที่จะขยาย ประเทศมาเลเซียก็เปนเปาหมายประเทศหนึ่ง  
 สําหรับรายละเอียดจะสามารถเปดเผยไดในปหนา   สําหรับในประเทศมาเลเซียไมมีกฎหมายกีดกัน แต
 นโยบายบางอยางอาจจะแตกตางจากประเทศไทย 
 
ผูถือหุน คุณชัยสมพล  สอบถามวา IKEA นาจะเปดป 54-55 จะมีผลกระทบกับโฮมโปรหรือไม 
กรรมการตอบ สินคาของ IKEA และโฮมโปร มีกลุมสินคาบางอยางที่เหมือนกันแตมีจํานวนไมมาก   จึงไมมีผลกระทบ

เพราะโฮมโปรก็ไปเปดสาขารวมกับ IKEA ที่บางนา 
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ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามตอไปอีก  จึงปดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553  
ปดประชุมเวลา   11.45 น. 
 
 
 
   ลงช่ือ    นายอนันต  อัศวโภคิน           ประธานที่ประชุม 
           (          นายอนันต  อัศวโภคิน           ) 
 
 
   ลงช่ือ นางสาววรรณี  จันทามงคล       เลขานุการบริษัท 
                             (         นางสาววรรณี  จันทามงคล       ) 
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อากรแสตมป 20 บาท 
                      Duty Stamp 20 Baht 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 Proxy (Form A) 

 
เขียนที่/ Made at………………………………………………. 

วันที่/Date…………เดือน/Month……………….…พ.ศ./ Year………… 
 
(1) ขาพเจา/ I/We………………………………………………….สัญชาติ/ Nationality…………………………..……....

อยูบานเลขที่/ Reside at……………ถนน/ Street………..………....…ตําบล/แขวง/ Sub-District………….………….อําเภอ/เขต/ 
District………………….จังหวัด/ Province………………….……ประเทศ/Country…………………………รหัสไปรษณีย/ Postal 
Code………………. 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม/am/are (a) shareholder(s) 
of Home Product Center Public Company Limited, holding a total number of………………….หุน/ shares และออกเสียง
ลงคะแนนไดเทากับ/ and having the right to vote equal to........................................เสียง ดังนี้/ votes as follows: 

หุนสามัญ/ Ordinary share…………………………………………………หุน/ share, และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ/ 
having the right to vote equal to……………………………………………เสียง/ votes 

หุนบุริมสิทธิ/ Preferred share………………………………………………หุน/ share, และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ/ 
having the right to vote equal to……………………………………………เสียง/ votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให/ hereby appoint 
(1) ชื่อ/ Name……………………………………………..อายุ/ Age…………….ป/ years 
 อยูบานเลขที่ / Reside at…………..…ถนน/ Street………………………………………………..……..ตําบล/แขวง / 

Sub-District………………………อําเภอ/เขต/District...................................จังหวัด/Province.……………………… 
รหัสไปรษณีย/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 

(2) ชื่อ/ Name……………………………………………..อายุ/ Age…………….ป/ years 
 อยูบานเลขที่ / Reside at…………..…ถนน/ Street………………………………………………..……..ตําบล/แขวง / 

Sub-District………………………อําเภอ/เขต/District...................................จังหวัด/Province.……………………… 
รหัสไปรษณีย/ Postal Code…………….……..………หรือ/or 

(3) ชื่อ/ Name……………………………………………..อายุ/ Age…………….ป/ years 
 อยูบานเลขที่ / Reside at…………..…ถนน/ Street………………………………………………..……..ตําบล/แขวง / 

Sub-District………………………อําเภอ/เขต/District...................................จังหวัด/Province.……………………… 
รหัสไปรษณีย/ Postal Code…………….……..……… 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ หองสาทร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาสลุมพินี ชั้น 4  ถนนสาทรใต  
แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย /only one of them to 
be my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the 2011 Annual General 
Meeting of Shareholders on Tuesday  5th  April 2011 at 10.30 a.m. at Satorn room 1, No.1 Q-House Lumpini Building, 
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4th Floor,   South Satorn Road, Tungmahamek Sub District, Satorn District, Bangkok, 10120, or at any adjournment 
thereof.  

  
 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําการเองทุกประการ/ Any act(s)  

taken by the Proxy at the meeting shall be deemed to be taken by myself/ ourselves in every respect. 
 
 
       

                                                                                         ลงชื่อ/ Signed………………………………ผูมอบฉันทะ/ Appointer 
           (..........................................) 
                                                                                          
                                                                                          ลงชื่อ/Signed………….……..…………….ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

                                                                                          (………………………………) 
  

                                                                                
หมายเหต/ุ Remarks 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on 
his/her behalf. All votes of a shareholder may not be splited for more than one Proxy.   
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                         อากรแสตมป 20 บาท 
                 Duty Stamp 20 Baht 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy (Form B) 

 
เลขทะเบียนผูถือหุน/ Shareholder Registration No. …………………………….. 
 

เขียนที่/ Made at………………………………………………. 
วันที่/Date…………เดือน/Month……………….…พ.ศ./ Year………… 

 
(1) ขาพเจา/ I/We……………………………….…………………….สัญชาติ/ Nationality………………………..……....

อยูบานเลขที่/ Reside at……………ถนน/ Street………..………....…ตําบล/แขวง/ Sub-District………….………….อําเภอ/เขต/ 
District………………….จังหวัด/ Province………………….……ประเทศ/Country…………………………รหัสไปรษณีย/ Postal 
Code………………. 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม/ Being (a) shareholder(s) 
of Home Product Center Public Company Limited, holding a total number of………………….หุน/ shares และออกเสียง
ลงคะแนนไดเทากับ/ and having the right to vote equal to……………………………..เสียง ดังนี้/ votes as follows: 

หุนสามัญ/ Ordinary share…………………………………………………หุน/ share, และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ/ 
having the right to vote equal to……………………………………………เสียง/ votes 

หุนบุริมสิทธิ/ Preferred share………………………………………………หุน/ share, และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ/ 
having the right to vote equal to……………………………………………เสียง/ votes 

(3) ขอมอบฉันทะให/ hereby appoint  
     (1) ชื่อ/ Name……………………………………………..อายุ/ Age…………….ป/ years 
 อยูบานเลขที่ / Reside at…………..…ถนน/ Street………………………………………………..……..ตําบล/แขวง / 

Sub-District………………………อําเภอ/เขต/District...................................จังหวัด/Province.……………………… 
รหัสไปรษณีย/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 

 (2) ชื่อ/ Name……………………………………………..อายุ/ Age…………….ป/ years 
 อยูบานเลขที่ / Reside at…………..…ถนน/ Street………………………………………………..……..ตําบล/แขวง / 

Sub-District………………………อําเภอ/เขต/District...................................จังหวัด/Province.……………………… 
รหัสไปรษณีย/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 

 (3) ชื่อ/ Name……………………………………………..อายุ/ Age…………….ป/ years 
 อยูบานเลขที่ / Reside at…………..…ถนน/ Street………………………………………………..……..ตําบล/แขวง / 

Sub-District………………………อําเภอ/เขต/District...................................จังหวัด/Province.……………………… 
รหัสไปรษณีย/ Postal Code…………….……..…….. 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554  ในวันอังคารที่  5 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ หองสาธร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาสลุมพินี ชั้น 4  ถนนสาทรใต  
แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย /only one of them to 
be my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the 2011  Annual General 
Meeting of Shareholders on Tuesday  5th April 2011 at 10.30 a.m. at Satorn room 1, No.1 Q-House Lumpini Building, 
4th Floor,   South Satorn Road, Tungmahamek Sub District, Satorn District, Bangkok, 10120, or at any adjournment 
thereof. 

 
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ดังนี้/ In the meeting, I/ 

we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 
 

 □ วาระที่ 1      เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 
     Agenda1  Considering for approval the minutes of the Extraordinary Shareholders Meeting no. 1/2553.        
       □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  /    The 

  Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
  appropriate. 
    □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote 

in accordance with my/ our objectives as follows: 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  
  
□ วาระที่ 2   เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553 

                    Agenda 2 Considering for acknowledgement the Company’s Operation Result of the Year 2010.  
    □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/     The 

Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

    □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote 
in accordance with my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  
 
                □ วาระที่ 3   เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ 

วันที่   31 ธันวาคม  2553 
                   Agenda 3 Considering for approval the balance sheet, profit and loss statement, and the auditor’s 

report for the year end as of 31st December 2010. 
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    □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/     The 
Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

    □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote 
in accordance with my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  
 
□ วาระที่ 4   เรื่องพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 

2553  
Agenda 4 Considering for approval the dividend payment and the allocation of profit for the legal 

reserve fund of the Year 2010. 

□  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/     The 
Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

     □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote 
in accordance with my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  
 
□ วาระที่ 5   เรื่องพิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ

จัดสรรหุนปนผลตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถือหุนครั้งที่ 1/2553  จํานวน 1,225,006 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

    Agenda 5 Considering for approval to decrease the registered capital of the Company by eliminating 
the registered ordinary share remaining from the stock dividend allocation from the 
resolution of the Extraordinary Shareholders Meeting no. 1/2553 in total of 1,225,006 shares 
with the par value of Baht 1, and to amend Clause 4 of the Company’s Memorandum of 
Association to be in line with the decrease of the registered capital.  

    □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/     The 
Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

      □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote 
in accordance with my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  
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 □ วาระที่ 6   เรื่องพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 726,415,310 หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล  
  และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

                                  Agenda 6 Considering for approval to increase registered capital of 726,415,310 shares to support the 
dividend payment and to amend Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to 
be in line with the increase of the registered capital.     

    □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/     The 
Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

      □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote 
in accordance with my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  
 

           □ วาระที่ 7   เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล  
                      Agenda 7 Considering for approval the allocation of ordinary shares for increase of registered capital 

 to support the stock dividend payment. 
    □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/     The 

Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

     □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote 
in accordance with my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  
 

           □ วาระที่ 8   เรื่องพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
                                  Agenda 8 Considering for approval the appointment of director of the Company in place of the 

directors who would be retired by rotation.   

    □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/     The 
Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

      □   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote 
  in accordance with my/ our objectives as follows: 

□ การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment all proposed directors. 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  
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       □ การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล / Appointment individual director. 
  1.นายอนันต     อัศวโภคิน (Mr. Anant  Asavabhokhin)     

   ตําแหนง/Position    กรรมการและประธานกรรมการ  / Director  and Chairman of Directors 
     □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  

2.นายพงส        สารสิน   (Mr.  Pong   Sarasin)  
   ตําแหนง/Position     กรรมการอิสระ / Independent Director 

     □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  
3.นายคุณวุฒิ    ธรรมพรหมกุล  (Mr. Khunawut Thumpomkul)    
   ตําแหนง/Position     กรรมการ และกรรมการผูจัดการ / Director and Managing Director  

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  
4.นายอภิชาติ    นารถศิลป (Mr. Apichat  Natasilapa)      
   ตําแหนง/Position   กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ / Director 

and The Nomination and Remuneration Committee  
      □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  
 
 □ วาระที่ 9   เรื่องพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 
      Agenda 9    Considering for approval the remuneration of directors of the Year 2011. 

    □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/     The 
Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

    □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote 
in accordance with my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  
 
 □ วาระที่ 10   เรื่องพิจารณาอนุมัติจายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2553 
      Agenda 10 Considering for approval the payment of directors’ bonus for the Year 2010.  

    □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/     The 
Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

    □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote 
in accordance with my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  
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□ วาระที่ 11  เรื่องพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 
Agenda 11 Considering for approval the appointment of the auditors and the audit fee of the Year  
  2011. 

   □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/     The 
Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

   □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote 
in accordance with my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain   
 

              □ วาระที่ 12  เรื่องพิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุนกูระยะยาวสวนที่ยังไมไดออกและเสนอขายจํานวน 2,000  ลาน 
   บาท  และพิจารณาอนุมัตใิหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวภายในวงเงินไมเกิน 5,000 ลาน  
        บาท  
                   Agenda 12 Considering for approval the cancellation of non-issued debenture for Baht 2,000 Millions   
   and considering for approval the Company to issue a long-term debenture in the amount of  
   not exceeding Baht 5,000 Millions. 

  □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/     The 
Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

   □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote 
in accordance with my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain   
 
   □ วาระที่ 13 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

                    Agenda 13 Any other business (If any) 

□  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/     The 
Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

□  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote 
in accordance with my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  
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(5)      การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้        ใหถือวาการลง  
คะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน / Vote of the Proxy holder for any 
agenda which is not in accordance with this Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our 
casting of vote as a shareholder. 
         
            (6)     ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ 
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเทจ็จริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / In the case that 
I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have indicated it but not clear, or in the case the 
meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including any correction, 
change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as 
he/she deems appropriate. 
 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน 
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  /       Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting,  
except in the case the Proxy holder does not cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken  
by myself/ourselves in every respect. 

 
 

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผูมอบฉันทะ/ Appointer 
(………………………………………...) 

      
ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

(………………………………………..) 
หมายเหตุ/ Remarks 

1.ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน    
   ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
    A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on 

his/her behalf.  All shares shall not be splited into more than one Proxy to separately vote. 
2.วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
   As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director. 
3.ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา   
   ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
  In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the    
  additional agenda in the attached sheet to the Proxy form B. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attached Sheet to the Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the 
shareholder of Home Product Center Public Company Limited 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน  2554 เวลา 10.30 น. ณ หองสาธร 1 เลขที่ 1 
อาคารคิวเฮาสลุมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นดวย / In the 2011 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 5th  April 2011 at 10.30 a.m. at Satorn 
room 1, No.1 Q-House Lumpini Building, 4th Floor,   South Satorn Road, Tungmahamek Sub District, Satorn District, 
Bangkok, 10120, or at any adjournment thereof. 
 
□ วาระที่/ Agenda……………เรื่อง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/     The Proxy has the right 

to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance 

with my/ our objectives as follows: 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  

 
□ วาระที่/ Agenda……………เรื่อง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/     The Proxy has the right  

to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance 

with my/ our objectives as follows: 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain 

 
□ วาระที่/ Agenda……………เรื่อง/ Subject……………………………………………………………………………….. 

 □    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/     The Proxy has the right  
 to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
 □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance 

with my/ our objectives as follows: 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain  
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□ วาระที่/ Agenda...................เรื่อง/Subject เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) / appointment of director (continued) 
      ชื่อกรรมการ / Name of Director …………………………………….. 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain 
 ชื่อกรรมการ / Name of Director .................................................... 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain 
 ชื่อกรรมการ / Name of Director .................................................... 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain 
 ชื่อกรรมการ / Name of Director 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain 
 ชื่อกรรมการ / Name of Director .................................................... 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove  □งดออกเสียง/ Abstain 
  
 
   ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ/ I/ we  

hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 
 
 
ลงชื่อ/ Signed…………..………………ผูมอบฉันทะ/ Appointer     ลงชื่อ/Signed……….………………..ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

(……………………………)                                                         (……………………………) 
  วันที่/ Date………../……………/…………                                    วันที่/ Date………../……………/………… 
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        อากรแสตมป 20 บาท 
          Duty Stamp 20 Baht 

 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

(เฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
Proxy (Form C) 

(For Foreign shareholders who authorize the custodian in Thailand as proxy) 
 
เลขทะเบียนผูถือหุน / Shareholder Registration No.………………………………………………………. 
 

เขียนที่/ Made at………………………………………………. 
วันที่/Date…………เดือน/Month……………….…พ.ศ./ Year………… 

 
(1) ขาพเจา/ I/We……………………………….…………………….สัญชาติ/ Nationality………………………..……....

อยูบานเลขที่/ Reside at……………ถนน/ Street………..………....…ตําบล/แขวง/ Sub-District………….………….อําเภอ/เขต/ 
District………………….จังหวัด/ Province………………….……รหัสไปรษณีย/ Postal Code………………..……………..……. 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (As the Custodian of (Please specify the fund name / shareholder name) 
ใหกับ......................................................................................... ซึ่งเปนถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม/ am/ are (a) shareholder(s) of Home Product Center Public Company Limited, holding a total 
number of…………………………...หุน/ shares และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ/ and having the right to vote equal 
to……………………………..เสียง ดังนี้/ votes as follows: 

หุนสามัญ/ Ordinary share…………………………………………………หุน/ share, ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ/ 
having the right to vote equal to……………………………………………เสียง/ votes 

หุนบุริมสิทธิ/ Preferred share………………………………………………หุน/ share, ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั/ 
having the right to vote equal to……………………………………………เสียง/ votes 

 
(2) ขอมอบฉันทะให/ hereby appoint  
 (1) ชื่อ/ Name……………………………………………..อายุ/ Age…………….ป/ years 
 อยูบานเลขที่ / Reside at…………..…ถนน/ Street………………………………………………..……..ตําบล/แขวง / 

Sub-District………………………อําเภอ/เขต/District...................................จังหวัด/Province.……………………… 
รหัสไปรษณีย/ Postal Code…………….……..……..หรือ/ or 

 
(2) ชื่อ/ Name……………………………………………..อายุ/ Age…………….ป/ years 
 อยูบานเลขที่ / Reside at…………..…ถนน/ Street………………………………………………..……..ตําบล/แขวง / 

Sub-District………………………อําเภอ/เขต/District...................................จังหวัด/Province.……………………… 
รหัสไปรษณีย/ Postal Code…………….……..……..หรือ/ or 
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(3) ชื่อ/ Name……………………………………………..อายุ/ Age…………….ป/ years 
 อยูบานเลขที่ / Reside at…………..…ถนน/ Street………………………………………………..……..ตําบล/แขวง / 

Sub-District………………………อําเภอ/เขต/District...................................จังหวัด/Province.……………………… 
รหัสไปรษณีย/ Postal Code…………….……..……..หรือ/ or 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2554 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ หองสาทร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาสลุมพินี ชั้น 4  ถนนสาทรใต  
แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120    หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย / to represent myself/ 
ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the 2011 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 
5th April 2011 at 10.30 a.m. at Satorn room 1, No.1 Q-House Lumpini Building, 4th Floor, South Satorn Road, 
Tungmahamek Sub District, Satorn District, Bangkok,10120, or at any adjournment thereof.  
 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้/ In the meeting, I/we 
authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 

□ มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได / Equal to the total number of my/ our 
shares and having the right to vote  

□ มอบฉันทะบางสวน คือ/ assign partial number of my/our shares and having the right to vote as follows; 
   □  หุนสามัญ / Ordinary share……………………………..หุน / shares และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนได / having the right to vote equal to..……………...……เสียง / share 
  □ หุนบุริมสิทธิ / Preferred share……………………………..หุน / shares และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนได / having the right to vote equal to..…………...………เสียง / share 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด / Total votes are……………………………………….....เสียง / votes          

 
(4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้/ In the meeting, I/  

we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 
 □  วาระที่ 1      เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 
     Agenda1  Considering for approval the minutes of the Extraordinary Shareholders Meeting no. 1/2553.                    
     □   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  / The 

  Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
  appropriate. 
     □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote 

in accordance with my/ our objectives as follows: 
  □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
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□  วาระที่ 2       เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553 
     Agenda 2 Considering for acknowledgement the Company’s Operation Result of the Year 2010.     
     □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The 

Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

     □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote 
in accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove.......................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 
                 □  วาระที่ 3       เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี ส้ินสุด     
  ณ วันที่   31 ธันวาคม  2553 
                          Agenda 3  Considering for approval the balance sheet, profit and loss statement, and the auditor’s 

report for the year end as of 31st December 2010. 
               □ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / The 

  Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as    
  appropriate. 
      □   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote 

in accordance with my/ our objectives as follows: 
  □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  

 
□  วาระที่ 4   เรื่องพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 

2553  
     Agenda 4 Considering for approval the dividend payment and the allocation of profit for the legal 

reserve fund of the Year 2010. 
□  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / The

 Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

     □   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote 
in accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove........................................เสียง  
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            □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

□  วาระที่ 5   เรื่องพิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ
จัดสรรหุนปนผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553  จํานวน 1,225,006 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

          Agenda 5 Considering for approval to decrease the registered capital of the Company by eliminating 
 the registered ordinary share remaining from the stock dividend allocation from the 
 resolution of the Extraordinary Shareholders Meeting no. 1/2553 in total of 1,225,006 shares 
  with the par value of Baht 1, and to amend Clause 4 of the Company’s Memorandum of 
 Association to be in line with the decrease of the registered capital. 
     □   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  /      The  
  Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as  

appropriate. 
     □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote 

in accordance with my/ our objectives as follows: 
  □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

   □ วาระที่ 6   เรื่องพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 726,415,310 หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล  
  และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

          Agenda 6 Considering for approval to increase registered capital of 726,415,310 shares to support the 
  dividend payment and to amend Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to 
  be in line with the increase of the registered capital. 
     □   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  /      The  
  Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as  

appropriate. 
     □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote 

in accordance with my/ our objectives as follows: 
  □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

          □ วาระที่ 7   เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล  



44 
 

                    Agenda 7 Considering for approval the allocation of ordinary shares for increase of registered capital 
 to support the stock dividend payment. 

   □   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  /      The  
  Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as  

appropriate. 
   □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote 

in accordance with my/ our objectives as follows: 
  □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

          □ วาระที่ 8         เรื่องพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
                                      Agenda 8 Considering for approval the appointment of director of the Company in place of the 

directors who would be retired by rotation.   

  □   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  /      The  
  Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as  

appropriate. 
   □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote 

in accordance with my/ our objectives as follows: 
  
  □ การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment all proposed directors 
  □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove.......................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 
  □ การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล / Appointment individual director 

   โดยมีรายชื่อกรรมการดังตอไปนี้ / As the following director’s names: 
   1.นายอนันต     อัศวโภคิน (Mr. Anant  Asavabhokhin)     

  □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove.......................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 
   2.นายพงส        สารสิน   (Mr.  Pong   Sarasin) 
   □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
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  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove.......................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 
   3.นายคุณวุฒิ    ธรรมพรหมกุล  (Mr. Khunawut Thumpomkul)    

  □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove.......................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 
   4.นายอภิชาติ    นารถศิลป (Mr. Apichat  Natasilapa)      
   □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  

  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove.......................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  
 

 □  วาระที่ 9  เรื่องพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 
      Agenda 9    Considering for approval the remuneration of directors of the Year 2011. 
        □   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร   /    The  

 Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

   □   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote 
in accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

 □  วาระที่ 10   เรื่องพิจารณาอนุมัติจายเงินบําเหนจ็กรรมการประจําป 2553 
      Agenda 10 Considering for approval the payment of directors’ bonus for the Year 2010.  
      □   ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร   /    The  

   Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

      □   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote 
in accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
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□ วาระที่ 11  เรื่องพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 
Agenda 11 Considering for approval the appointment of the auditors and the audit fee of the Year  

  2011. 
   □                   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร   / The  

Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

                    □                  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote  
   in accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

         □ วาระที่ 12  เรื่องพิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุนกูระยะยาวสวนที่ยังไมไดออกและเสนอขายจํานวน 2,000  ลาน 
   บาท  และพิจารณาอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวภายในวงเงินไมเกิน 5,000 ลาน  
        บาท  
                   Agenda 12 Considering for approval the cancellation of non-issued debenture for Baht 2,000 Millions   
   and considering for approval the Company to issue a long-term debenture in the amount of  
   not exceeding Baht 5,000 Millions. 

   □                   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร   / The  
Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 
appropriate. 

                    □                  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote  
   in accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  

 
□  วาระที่ 13 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถาม)ี 

                    Agenda 13 Any other business (If any) 

    □                 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร /       The  
  Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as 

appropriate. 
                    □                  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote  
   in accordance with my/ our objectives as follows: 
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  □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน  /    Vote of the Proxy holder for any agenda which is not in 
accordance with this Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a 
shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/  In the case that 
I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have indicated it but not clear, or in the case the 
meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including any correction, 
change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as 
he/she deems appropriate. 
 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ 
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in 
the case the Proxy holder does not cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by 
myself/ourselves in every respect. 

 
 

 
ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผูมอบฉันทะ/ Appointer 

(………………………………………...) 
      

 
ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

(………………………………………..) 
 
หมายเหตุ/ Remarks 
 

 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้      ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ     และแตงตั้ง
ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น  / This Form C Proxy shall be used only 
in the case the shareholder whose name appears in the Register is overseas investor and has appointed 
custodian in Thailand as a depositee of the shares only. 

 



48 
 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะคือ /  Evidences to be attached to the Proxy are: 
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
      Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy   
      for the shareholder. 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
      A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in  
      the custodian business. 
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน             
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

    A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on    
               his/her behalf.  All shares shall  not be splitted into more than one Proxy to separately vote. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
     As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual   
     director. 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใน          
ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ /In case there is (are) more agenda(s) to consider than the 
above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attached Sheet to the Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the 
shareholder of Home Product Center Public Company Limited 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ หองสาทร 1 เลขที่ 1 
อาคารคิวเฮาสลุมพินี ชั้น 4  ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นดวย/ In the 2011  Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 5th April 2011 at 10.30 a.m. at 
Satorn room 1, No.1 Q-House Lumpini Building, 4th Floor, South Satorn Road, Tungmahamek Sub District, Satorn 
District, Bangkok,10120, or at any adjournment thereof. 

………………………………….…………………. 
 
                 □ วาระที่/ Agenda........................เรื่อง/Subject…………………………………………………………. 
                 □ (ก)    ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the    
     right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

□ (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 

 □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
 □ ไมเห็นดวย/ Disapprove........................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

                 □ วาระที่/ Agenda........................เรื่อง/Subject…………………………………………………………. 
                 □ (ก)    ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the  
     right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

□ (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 

 □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
 □ ไมเห็นดวย/ Disapprove........................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  

 
                 □ วาระที่/ Agenda........................เรื่อง/Subject…………………………………………………………. 
                 □ (ก)    ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the   
                               right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

□ (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 
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 □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
 □ ไมเห็นดวย/ Disapprove........................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

                 □ วาระที่/ Agenda........................เรื่อง/Subject…………………………………………………………. 
                 □ (ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the  
     right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

□ (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 

 □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
 □ ไมเห็นดวย/ Disapprove........................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

                 □ วาระที่/ Agenda........................เรื่อง/Subject เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) / appointment of director (continued) 
 ชื่อกรรมการ / Name of Director ………………………………….. 
 □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  

 □ ไมเห็นดวย/ Disapprove.......................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

              ชื่อกรรมการ / Name of Director ………………………………….. 
 □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
 □ ไมเห็นดวย/ Disapprove.......................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 ชื่อกรรมการ / Name of Director ………………………………….. 
 □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
 □ ไมเห็นดวย/ Disapprove.......................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  
         ชื่อกรรมการ / Name of Director ………………………………….. 
 □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
 □ ไมเห็นดวย/ Disapprove.......................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

      ชื่อกรรมการ / Name of Director ………………………………….. 
 □ เห็นดวย/ Approve................................................เสียง  
 □ ไมเห็นดวย/ Disapprove.......................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  
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 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุก
ประการ/ I/ we hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and 
correct. 
 
 
ลงชื่อ/ Signed…..………………ผูมอบฉันทะ/ Appointer      ลงชื่อ/Signed……..………………..ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

(……………………………)                                                      (……………………………) 
วันที่/ Date………../……………/…………      วันที่/ Date………../……………/………… 
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ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะ  
ขอมูลกรรมการ 
 

ช่ือ  - นามสกุล นาย ชนินทร รุนสําราญ อายุ 63 ป 

ตําแหนง 
กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

 
ประวัติการศกึษา 

วุฒิการศกึษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Fort  Hays State University, Kansas, USA 

 

การอบรม  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ช่ือหลักสูตร  Director Certification Program (DCP)  ป  2545 
 The Role of Chairman (RCM)  ป 2545 

 
ประสบการณ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2548 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร คาปลีก Home center 

2553 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอส บ ีแอล ธุรกิจ Leasing 
2546 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  ประธาน บมจ. ไทยพาณิชยสามัคคี ธุรกิจประกันภัย 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการ ประกันภัย  
 ทรัพยากรบุคคลและพิจารณาคาตอบแทน   

2529 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ ธุรกิจประกันภัย 
 กรรมการกําหนดคาตอบแทน และ   
 กรรมการสรรหา    

2545 - 2552 ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย ซิกโก ธุรกิจหลักทรัพย 
 บริหาร และกรรมการกําหนดคาตอบแทน    
 กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร  บจก. ซิกโก แอ็ดไวเซอรี ่ ที่ปรึกษาทางการเงิน 

2539 - 2552 กรรมการผูจัดการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. เงินทุน สินอุตสาหกรรม ธุรกิจเงินทุน 
 

ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 3 แหง  และบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย 1 แหง 
 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร บจก. เอส บ ีแอล 
บมจ. ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย  
บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ  
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จํานวนหุนที่ถือครอง - หุน คิดเปน - 
warrant (ESOP) - หุน   

 
การมีสวนไดเสีย                 ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้  ยกเวนวาระการอนุมัติจาย 
         คาตอบแทน และคาบําเหน็จกรรมการ 
 
จํานวนวาระและจํานวนปที่กรรมการเคยดํารงตําแหนง จํานวน  2  วาระ  ไดแก ป  2550 และ 2553  จากจํานวนปทั้งหมด 6 ป 
 
สรุปจํานวนครั้งที่เขาประชุมสําหรับในปที่ผานมาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท     บริษัทจัดประชุมทั้งหมด  12 ครั้ง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน  12 ครั้ง 
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทจัดประชุมทั้งหมด  12 ครั้ง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน  12 ครั้ง 
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา       บริษัทจัดประชุมทั้งหมด    3 ครั้ง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน    3 ครั้ง  
    และกําหนดคาตอบแทน 
 
 
 
 
 
 



54 
 

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
 

ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้กอนเขารวมประชุม(แลวแตกรณี) 
1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไม
หมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อ 

ผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะไดลง

ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 

2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 
    2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 

(ก) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี

ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
    2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อ   
ผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคลพรอม
ประทับตราบริษัท(ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
3. ผูถือหุนซึ่งมไิดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 
             ใหนําความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย หรือซ่ึงเปนนิติ

บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคบัดังตอไปนี้ 
(ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยูหรือโดย

เจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล
และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ ที่ตั้งสํานักงานใหญ 

(ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาองักฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติบุคคล
นั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

4.ในกรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 
 โปรดระบุชื่อ  นายชนินทร  รุนสําราญ  ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบทาย 
 









58 
 

สิ่งทีส่งมาดวยลําดับที่ 5 
ขอมูลกรรมการ 
 
ช่ือ  - นามสกุล นาย อนนัต อัศวโภคิน อายุ 60 ป 
ตําแหนง ประธานกรรมการ    

 
ประวัติการศกึษา 

วุฒิการศกึษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
M.S. Industrial Engineering Illinois Institute of Technology, USA 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (โยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
การอบรม สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ช่ือหลักสูตร  Director Certification Program (DCP)  ป 2547 

 
ประสบการณ 5 ป ยอนหลังโดยสังเขป 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2538 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร คาปลีก Home center 

 กรรมการ บจก. คิว เอช อินเตอรเนชั่นแนล พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคาร แลนด แอนด เอาส เพ่ือรายยอย  ธนาคารพาณิชย 

  จํากัด (มหาชน)  
2547 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช แอสเซท  พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 กรรมการ บจก. แอล เอช เรียล เอสเตท  พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 ประธานกรรมการ บจก. คิว-คอน อสีเทอรน ผลิต และจําหนายวัสดุกอสราง 

2543 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชยี แอสเซท แอดไวเซอรี่  ที่ปรึกษา 
2537 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดัคส ผลิต และจําหนายวัสดุกอสราง 

 กรรมการ บจก. เซน็เตอรพอยท แมเนจเมนท บริหารจัดการอาคาร 
 ประธานกรรมการ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปตอล โรงพยาบาล 

2528 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ และ บมจ. แลนด แอนด เฮาส พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 กรรมการผูจัดการ   

2526 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิต้ีเฮาส พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
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ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 5 แหง  และ บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
7 แหง ไดแก 
 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร บจก. คิว เอช อินเตอรเนชั่นแนล 
บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดัคส ธนาคาร แลนด แอนด เอาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปตอล บจก. แอล เอช แอสเซท 
บมจ. แลนด แอนด เฮาส บจก. แอล เอช เรียล เอสเตท 
บมจ. ควอลิต้ีเฮาส บจก. คิว-คอน อสีเทอรน 
 บจก. เอเชยี แอสเซท แอดไวเซอรี่ 
 บจก. เซน็เตอรพอยท แมเนจเมนท 
 
จํานวนหุนที่ถือครอง 6,670,228 หุน คิดเปน 0.15% 

 
จํานวนวาระและจํานวนปที่กรรมการเคยดํารงตําแหนง จํานวน  3  วาระ  ไดแก ป  2545 ,2548 และ 2551 จากจํานวนปทั้งหมด 9 
ป 
 
สรุปจํานวนครั้งที่เขาประชุมสําหรบัในปที่ผานมาเพือ่ประกอบการพิจารณา  ดังนี ้
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท       บริษัทจัดประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน  7   คร้ัง 
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ขอมูลกรรมการ 
 
ช่ือ  - นามสกุล นาย พงส  สารสิน อายุ 83 ป 
ตําแหนง กรรรมการอิสระ   

 
 
ประวัติการศกึษา 

วุฒิการศกึษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 
ประสบการณ 5 ป ยอนหลังโดยสังเขป 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2538 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร คาปลีก Home center 
2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยน้ําทิพย จําหนายน้ําอัดลม 

 ประธานกรรมการ บจก. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ผลิต และประกอบรถยนต 
2539 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. แชงกรี –ลา โฮเต็ล ธุรกิจโรงแรม 

 กรรมการ บมจ. ธารารมณ เอ็นเตอรไพรส พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
2537 - 2553 กรรมการ บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดัคส ผลิต และจําหนายวัสดุกอสราง 

2537 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 กรรมการ บมจ. สัมมากร พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

2536 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอกกลาส ผลิต และจําหนายบรรจุภัณฑแกว 
2534 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ผลิตอุปกรณกอสราง ผลิต และจําหนายวัสดุปูพ้ืน 

 กรรมการ บจก. บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง ผลิต และจําหนายบรรจุภัณฑกระปอง 
2533 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ฝาจีบ  ผลิต และจําหนายฝาจีบ 
2533 - 2552 กรรมการ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
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ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 6 แหง   และบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
5 แหง  ไดแก 
 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร บจก. ไทยน้ําทิพย 
บมจ. แชงกรี –ลา โฮเต็ล บจก. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
บมจ. ธารารมณ เอ็นเตอรไพรส บจก. บางกอกกลาส 
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บจก. ผลิตอุปกรณกอสราง 
บมจ. สัมมากร บจก. บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง 
บมจ. ฝาจีบ  
 
การมีสวนไดเสียในลักษณะ
ตอไปนี้ ในปจจุบันและชวง 
2 ป ที่ผานมา 

1.ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ 
    เงินเดือนประจํา 
2.ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

3.ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง 
   เปนอิสระ 

 
จํานวนหุนที่ถือครอง 9,494,311 หุน คิดเปน 0.22% 
 
จํานวนวาระและจํานวนปที่กรรมการเคยดํารงตําแหนง จํานวน  3  วาระ  ไดแก ป  2545 ,2548 และ 2551 จากจํานวนปทั้งหมด 9 
ป 
 
สรุปจํานวนครั้งที่เขาประชุมสําหรบัในปที่ผานมาเพือ่ประกอบการพิจารณา  ดังนี ้
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท     บริษัทจัดประชมุทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน  10 คร้ัง 
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ขอมูลกรรมการ 
 
ช่ือ  - นามสกุล นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล อายุ 53 ป 
ตําแหนง กรรมการ   กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
การอบรม  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ช่ือหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) 
ปที่เขารวม 2544 

 
ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทที่ บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร เพียงบริษัทเดียว 
 
ประสบการณ 5 ป ยอนหลังโดยสังเขป 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2538 - ปจจุบัน กรรมการ  กรรมการบริหาร บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร คาปลีก Home center 

 และ กรรมการผูจัดการ   
 
จํานวนหุนที่ถือครอง 61,181,726 หุน คิดเปน 1.41% 

 
จํานวนวาระและจํานวนปที่กรรมการเคยดํารงตําแหนง จํานวน  3  วาระ  ไดแก ป  2545 ,2548 และ 2551 จากจํานวนปทั้งหมด 9 
ป 
 
สรุปจํานวนครั้งที่เขาประชุมสําหรบัในปที่ผานมาเพือ่ประกอบการพิจารณา  ดังนี ้
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท     บริษัทจัดประชมุทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน  12 คร้ัง 
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร     บริษัทจัดประชมุทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน  12 คร้ัง 
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ขอมูลกรรมการ 
 

ช่ือ  - นามสกุล นาย อภิชาติ นารถศิลป อายุ 53 ป 
ตําแหนง กรรมการ  และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   

 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California 

 
การอบรม  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ช่ือหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP)  
ปที่เขารวม 2547  

 
ประสบการณ 5 ป ยอนหลังโดยสังเขป 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2544 - ปจจุบัน กรรมการ และ 

กรรมการสรรหาและ 
กําหนดคาตอบแทน 

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร คาปลีก Home center 

2542 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไพนบริดจ (ประเทศไทย) บริการคําแนะนําการลงทุน 
 กรรมการ บจก. มิลีนเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) ผลิตและประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

 
ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 1 แหง  และบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย 2 
แหง ไดแก 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร บจก. ไพนบริดจ (ประเทศไทย) 
 บจก. มิลีนเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) 
 
จํานวนหุนที่ถือครอง - หุน คิดเปน  

 
จํานวนวาระและจํานวนปที่กรรมการเคยดํารงตําแหนง จํานวน  3  วาระ  ไดแก ป  2545 ,2548 และ 2551 จากจํานวนปทั้งหมด 9 
ป 
 
สรุปจํานวนครั้งที่เขาประชุมสําหรบัในปที่ผานมาเพือ่ประกอบการพิจารณา  ดังนี ้
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท     บริษัทจัดประชมุทั้งหมด     12 คร้ัง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน  12 คร้ัง 
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหา           บริษัทจัดประชุมทั้งหมด        3 คร้ัง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน    3 คร้ัง  
    และกําหนดคาตอบแทน 
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สิ่งทีส่งมาดวยลําดับที่ 6 
บริษัทไดกาํหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดังนี ้
 
 “กรรมการอิสระ”  หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบรษิัท  
โดยจะตองเปนผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ หรือสวนไดเสียตอผลการดําเนินงานของบรษิัททั้งทางตรงและ
ทางออม  คุณสมบัติของกรรมการอิสระมี ดังนี ้
 
1. ถือหุนไมเกนิรอยละ 1 ของทุนชาํระแลวของบริษัท บริษทัในเครือ บริษัทรวม บริษทัที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกีย่วของดวย 
2. มีความเปนอิสระไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารของบริษัท หรือ

บริษัทรวม หรือบริษัทยอย หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือ
สวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ  เวนแต
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนได
เสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการ 

3. ตองไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพือ่รักษาผลประโยชนของกรรมการของ
บริษัทผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกีย่วของกบัผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

4. ตองไมเปนผูทีม่ีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนกังาน หรือทีป่รึกษาที่ได
เงินเดือนประจําในบริษทั บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท 

5. ตองไมเปนผูทีเ่กี่ยวของ หรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
6. สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไดโดยอิสระโดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร 
หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท  รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

7. ไมมีลักษณะอืน่ใดทีท่ําใหไมสามารถใหความเห็นตอการดําเนนิงานของบริษัทไดอยางเปน
อิสระ 

  
 ซึ่งนยิามดงักลาวเทากับขอกําหนดที่กลต.และตลาดหลกัทรัพย ไดกําหนดไว 
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สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 7 
ประวตัิผูสอบบัญช ี
คุณโสภณ  เพิม่ศิรวิลัลภ 

 มีประสบการณการทํางานในสํานักงานตรวจสอบบัญชมีามากกวา 30 ป และมากกวา 20 ปท่ีดํารง
ตําแหนงเปน audit partner คุณโสภณมปีระสบการณที่ครอบคลุมกจิการหลากหลายประเภททั้งท่ีเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยและธรุกิจตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความ
เชี่ยวชาญอยางยิ่งในธรุกจิประกัน อสังหารมิทรัพย กอสรางและธรุกิจการผลิต 

 คุณโสภณสําเร็จการศกึษาบญัชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และปริญญาโทดานการบรหิารจาก 
Sasin (a joint academic institute of Chulalongkorn University, J.L. Kellog - Northwestern 
University and the Wharton School of Pennsylvania). 

คุณสุมาลี รีวราบัณฑติ 
 มีประสบการณการทํางานในสํานักงานตรวจสอบบัญชมีามากกวา 25 ป และมากกวา 10 ปท่ีดํารง
ตําแหนงเปน audit partner คุณสุมาลมีีประสบการณที่ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททัง้ท่ีเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยและธรุกิจตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความ
เชี่ยวชาญอยางยิ่งในธรุกจิจัดจําหนาย และธุรกิจการผลิต 

 คุณสุมาลีสําเรจ็การศึกษาบญัชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ เปนผูสอบบัญชรีับอนญุาตแหง
ประเทศไทย  

คุณกิ่งกาญจน  อัศวรังสฤษฎ 
 มีประสบการณการทํางานกับสํานักงานตั้งแตป 2533 เปนผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ
จํานวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และธรุกิจตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งในธรุกจิการผลิต ธุรกิจ
จัดจําหนาย ธรุกจิบรกิาร ธรุกจิโรงแรม ธุรกิจคาปลีกรปูแบบใหม ธรุกจิสื่อสารไรสาย และธรุกจิการ
ผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

 นอกจากนี้ยังเปนผูควบคุมงานการใหบรกิารเกีย่วกับการใหคําปรึกษาดานการบริหาร และการตรวจ 
สอบเปนกรณพิีเศษ หรือการเขาจดทะเบยีนเปนหลักทรพัยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 คุณกิ่งกาญจน สําเร็จการศึกษาบญัชีบณัฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยัดวยระดับเกยีรตนิิยมอันดับ
สอง และปรญิญาโทดานบริหารธรุกิจสาขาการบญัชีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูสอบบญัชรีับ
อนุญาตแหงประเทศไทย  
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ขอบังคับบรษิัทในสวนทีเ่กี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
ขอ  27.  ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุน อาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได 

หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะและจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด  
หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะ

เขารวมประชุม 
 

ขอ  28.  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)    มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน 
หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และไมวาในกรณีหนึ่งกรณีใด
จะตองมีหุนรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท จึงจะเปนองคประชุม 

 ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถเขา
รวมประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไมสามารถเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุม
ขึ้นเปนประธาน 
 

ขอ  29.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนใหหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหาคนรองขอและที่ประชุมลงมติให

ลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 
 

มติของที่ประชุมผูถือหุน 
 ขอ  29.  วรรคสาม   
               มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด. 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท  
(3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ  

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน  

(4) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ  
(5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู  
(6) การควบหรือเลิกบริษัท  
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Map of Annual General Shareholder Meeting 's venue

4 th floor, Satorn Room 1, No.1, Q-House Lumpini Building, 

South Satorn Road, Thungmahamek Sub District, Satorn District Bangkok. 
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