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HomePro is the leading home improvement 
retailer in Thailand.

Our products range cover 60,000 items.    We 

Home Product Center Plc.

The HomePro’s stock is traded on the Thailand 
Stock Exchange (SET:Hmpro).

Our products range cover 60,000 items.    We 
operate 44 stores nationwide, providing 
complete services as One Stop Shopping to 
attain highest customer satisfaction. 
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การเผยแพรหนังสือเชญิประชมุ

��,���,�-������"#�(���	����
��(�%��(+����$�����ก������	
����
��"#�(���	��'��,���� 
1/2554 ��, .��/�������ก���"��-�&���������������	
��,�E�/�����$� English ���.� 
Website -���
��,�����%&���&��$��$�ก���-�@��,���&������ 7 ก������ 2554

5

��	��ก�	�ก���	  Wissen & Co Limited 

ก������	
����
��"#�(���	��'��,���, .��/�������
������������ �-�����?�'�
ก$����ก��������.ก����.'��������� '��



วาระการประชุม
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� ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 และไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยภายในระยะเวลา 
14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน 

� คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุน จึงเสนอ
ตอผูถือหุน เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ทั้งนี้ได
แนบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ที่ไดจัดสงใหพรอมกับหนังสือแนบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ที่ไดจัดสงใหพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้แลว (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1)

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนน

� จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน
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การจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย

รายละเอียด จํานวนเงิน

- กําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ
(มกราคม – มิถุนายน 2554) 875.34 ลานบาท

� คณะกรรมการไดรวมพิจารณาเกณฑการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารอง เห็นควร
เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 5% 
ของกําไรสุทธิ เพิ่มอีกเปนจํานวนเงินเทากับ 43.80 ลานบาท
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- เกณฑการจัดสรรเงินกําไร 5% 43.80 ลาบาท



การจายเงินปนผล

� นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทกําหนดไวไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิในแตละป ทั้งนี้การพิจารณาจายเงินปนผลจะมีการนําปจจัยตาง ๆ มา
พิจารณาประกอบ เชน ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพ
คลอง และ ปจจัยอื่น ๆ 

�������ก	�
�	���������

2551 2552 25532551 2552 2553

อัตราการจายหุนปนผล (หุนเดิม : หุนปนผล) - (10 : 9) (6 : 1) , (6 : 1)
(ระหวางกาล) , (สิ้นป)

มูลคาหุนปนผล ตอหุน (กอนปรับลด) - 0.90 0.3334

เงินสดปนผลตอหุน 0.35 0.26 0.0386

รวมมูลคาการจายปนผล 0.35 1.16 0.3720

อัตราการจายเงินปนผล 70.54% 224.60% 92.38%
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จํานวน ตอหุน (บาท)

จายปนผลเปนหุนสามัญในอัตรา 7 ตอ 1 
เปนจํานวนหุนไมเกิน 730.20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทเปนจํานวนหุนไมเกิน 730.20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

- จายปนผลเปน หุนสามัญ คิดเปนเงินไมเกิน 730.20 ลานบาท 0.1429

- และ จายปนผลเปน เงินสด คิดเปนเงินไมเกิน 81.28 ลานบาท 0.0159

รวมเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.1588
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รายละเอียด วันที่

- วันที่ตลาดหลักทรัพยฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ต.ค. 54

- กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล 
(Record date) 11 ต.ค. 54

 - รวมรวบรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. 
หลักทรัพย โดยวิธีการปด   สมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน

12 ต.ค. 54

 - จายเงินปนผล 27 ต.ค. 54
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� คณะกรรมการ จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ

• จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 43.80 ลานบาท
• จายปนผลเปนหุนสามัญในอัตรา 7 ตอ 1 หรือคิดเปนอัตราหุนละ 0.1429 บาท
• จายปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.0159 บาท

ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปนผล
เปนเงินสดแทนการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.1429 บาท

ทั้งนี้รายละเอียด ของการสํารองตามกฎหมาย และการจายปนผล เปนไปตามขอมูลที่
แจงแลวขางตน

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนน

� ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ
จายปนผล

14



-�.	(/	0�3��:��
�3�.
�)?���@0��(�A�� B
��C�:�
�3���	��4.

�)?������D�?��80.	กก	(.�
�((�3��1>�5�:	��:����1()23��	��456�780
�3��1().�	19 2554 .�	��� 601,346 �3�� �6�D�	���:(	<���3���) 1 �	� =�)
=ก�<@�����80�(�D/�G��C�@0��(�A�� @�0 4. ?-8�0;���0
D��0�ก��ก	(�

�3�.
�)?���

15



� ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือประจําป 2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 เกี่ยวกับการจาย
หุนปนผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด จํานวนหุน

- จํานวนหุนที่มีมติอนุมัติ เปนจํานวนไมเกิน 726,415,310

- จํานวนหุนที่จายเปนหุนปนผลจริง 725,813,964

จํานวนหุนคงเหลือจากการจายหุนปนผล 601,346

� ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายจึงตองดําเนินการลดทุนจดทะเบียน  
ตามจํานวนหุนที่คงเหลือดังกลาว ซึ่งมูลคาที่ตราไวหุน ละ 1 บาท มีรายละเอียดดังนี้

• ทุนจดทะเบียนเดิม 5,151,795,831 บาท
• จํานวนหุนคงเหลือ เพื่อขอลดทุน       601,346 บาท
• ทุนจดทะเบียนใหม 5,151,194,485 บาท

พรอมทั้งแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน
จดทะเบียน ทั้งนี้รายละเอียดสําหรับการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุมหนา 4

จํานวนหุนคงเหลือจากการจายหุนปนผล 601,346
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� คณะกรรมการ จึงขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 
601,346 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจํานวน 601,346 บาท พรอมทั้ง
แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 
ตามรายละเอียดขางตน

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

� ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
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� ตามมติการจายปนผลเปนหุนสามัญ ในวาระที่ 2 บริษัทจะตองจัดสรรหุนสามัญเพื่อ
รองรับการจายปนผลดังกลาวเพิ่มขี้นจํานวน 730,200,200 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท พรอมทั้งแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ทุนจดทะเบียนเดิม 5,151,194,485 บาท

• จํานวนหุนเพิ่มทุน    730,200,200 บาท• จํานวนหุนเพิ่มทุน    730,200,200 บาท

• ทุนจดทะเบียนใหม 5,881,394,685 บาท

มูลคาหุนละ     1 บาท

• เปน หุนสามัญ 5,881,394,685 หุน

ทั้งนี้สําหรับรายละเอียดการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท ปรากฏตาม
หนังสือเชิญประชุมหนา 5
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� คณะกรรมการ จึงขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 
730,200,200 บาท พรอมทั้งแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดขางตน

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

� ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
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� ตามมติในวาระที่ 4 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 730,200,200 บาท เพื่อรองรับ
การจายหุนปนผล

� คณะกรรมการ จึงขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการจัดสรรหุนดังกลาวดังนี้

• จัดสรรหุนจํานวน 730,200,200 หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนน

� ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
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