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

HomePro is the leading home improvement 
retailer in Thailand.

Our products range cover 60,000 items.    We 
operate 55 stores nationwide, providing 
complete services as One Stop Shopping to 
attain highest customer satisfaction. 

Home Product Center Plc.



ในการประชุมจะมีการดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�แจง้ไวต้าม
หนังสือเชิญประชุม โดยผูด้าํเนินการประชุมจะแจง้รายละเอียดของแต่ละ
วาระก่อนการลงคะแนน

หากผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้ซกัถาม ใหย้กมือขึ,น พร้อม
แจง้ชื�อ จากนั,นให้ผูถ้ือหุ้นแจง้ขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้ซักถาม เพื�อให้ที�ประชุม
ตอบขอ้ซกัถามดงักล่าว

การดําเนนิการประชมุ
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บริษทัฯ ใชว้ิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) โดย
หลงัจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอใหท้ี�ประชุมลงคะแนนเสียง  โดยจะแจง้วา่หากมีท่านใดไม่
เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหย้กมือขึ,น  จากนั,นจะมีเจา้หนา้ที�เขา้ไปเกบ็ใบลงคะแนนในส่วนที� ไม่เห็น
ดว้ย หรือ งดออกเสียง เพื�อรวบรวมคะแนนแจง้ต่อที�ประชุม ทั,งนี, ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะ
นาํคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหกัจากคะแนนเสียงทั,งหมด

สําหรับผูถ้ือหุ้นที�มอบฉันทะให้ผูอ้ื�นเขา้ร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของท่านผูถ้ือหุ้นนั,น บริษทัไดน้าํคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตาม
ความประสงคข์องท่านผูถ้ือหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้

สําหรับใบลงคะแนนในส่วนที�เห็นดว้ย ที�ไม่ไดเ้ก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่าน
ส่งคืนหลงัจากจบการประชุม

สําหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้นและมติของที�ประชุมผูถ้ือหุ้น 
สามารถดูไดจ้ากสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 8 (หน้า 59)ในหนงัสือเชิญประชุม

การดําเนนิการประชมุ
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บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ เสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ และชื!อกรรมการ โดยมี
หลักเกณฑ ์และวธิกีารในการเสนอ ผา่น Web Site พรอ้มทั0งแจง้ขา่วผา่นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย ตั 0งแต่วันจันทรท์ี!  5 พฤศจกิายน 2555   และกําหนดสิ0นสดุการรับการเสนอวาระในวันอังคารที! 15 
มกราคม 2556  ทั 0งนี0ในชว่งเวลาการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้และชื!อกรรมการดังกล่าว มผีูเ้สนอ
วาระ และมผีูเ้สนอชื!อกรรมการเขา้พจิารณา โดย

- การเสนอวาระของผูถ้อืหุน้  คณะกรรมการไดน้ําขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้เกี!ยวกับการกําหนดวาระ
ดังกลา่ว มาพจิารณาประกอบในการกําหนดวาระสําหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในครั0งนี0แลว้

- การเสนอชื!อกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไดพ้จิารณา
และเสนอตอ่คณะกรรมการ เพื!อนําเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ ซึ!งจะพจิารณาตอ่ไป ตามวาระที! 8

การเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ และการเผยแพรห่นังสอืเชญิประชมุ

บรษิัทไดม้กีารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่คําถามลว่งหนา้มายังบรษิัทฯ ภายในวันที! 29 
มนีาคม 2556 ไดท้ี!หน่วยงาน นักลงทนุสัมพันธ ์หรอื ir@homepro.co.th ซึ!งในชว่งเวลาดังกลา่วไมม่ี
ผูถ้อืหุน้ทา่นใดสง่คําถามมายังบรษิัทฯ 

5

ทั 0งนี0เพื!อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึรายละเอยีดการประชมุสามัญประจําปีผูถ้อืหุน้ครั 0งนี0 บรษิัท
ไดท้ําการเผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุทั0งภาษาไทยและ English ไวบ้น Website พรอ้มทั0งแจง้ขา่วตอ่
ตลาดหลักทรัพยต์ั 0งแตว่ันที! 5 มนีาคม 2556



บริษัทสํานักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
คุณ กิ�งกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ ์ เพื�อเป็นคนกลาง และตอบคาํถามในกรณี

ที�มีคาํถามที�เกี�ยวขอ้ง

ผูส้อบบญัชบีรษิัท และ ตวัแทนอสิระ

1. สํานักงานกฎหมาย  Wissen & Co Limited คือ คุณชโนบล  พรหมสถิต  เพื�อ
เป็นตวัแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง

2. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย  ทั,งนี, เพื�อใหเ้ป็นไปตามการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  จึงขอ
อาสาสมคัรจากผูถ้ือหุ้นรายยอ่ย เพื�อเป็นตวัแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง

การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครั, งนี,  บริษทัจัดให้มีผูส้อบบญัชีและตวัแทน
อิสระ เขา้ร่วมประชุมดงันี,
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วาระการประชมุ

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครั, งที� 1/2555

วาระที� 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2555

วาระที� 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน บญัชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
รายงานของผูส้อบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชีสิ,นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2555

วาระที� 4 พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินกาํไรเพื�อเป็นทุนสาํรอง
ตามกฎหมายประจาํปี 2555

วาระที� 5 พิจารณาอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจด
ทะเบียนที�คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล ตามมติที�
ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครั, งที� 1/2555 จาํนวน 1,387,406 หุน้ มูลค่าที�ตรา
ไวหุ้้นละ 1 บาท และแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. 
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
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วาระการประชมุ

วาระที� 8 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั,งกรรมการบริษทัแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ

วาระที� 9 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556

วาระที� 10 พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2555

วาระที� 11 พิจารณาอนุมตัิแต่งตั,งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556
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วาระที� 6 พิจารณาอนุมตัิให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,174,610,000 หุ้น เพื�อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน

วาระที� 7 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล



วาระการประชมุ

วาระที� 13 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้มี)

9

วาระที� 12 พิจารณาอนุมตัิยกเลิกวงเงินหุ้นกูร้ะยะยาวส่วนที�ยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขาย 
และพิจารณาอนุมตัิให้บริษทัออก และเสนอขายหุ้นกูร้ะยะยาวภายในวงเงิน
ไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท



พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัDงที� 1/2555
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� ตามที! เลขานุการที!ประชมุ ไดจ้ัดทํารายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั 0งที! 1/2555 
ซึ!งประชมุเมื!อวันที! 5 ตุลาคม 2555 และไดจ้ัดสง่ใหต้ลาดหลักทรัพยภ์ายในระยะเวลา 
14 วนันับแตว่นัประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 

� คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตามมตขิองที!ประชมุผูถ้อืหุน้ จงึเสนอ
ตอ่ผูถ้อืหุน้ เพื!อพจิารณารับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั 0งที! 1/2555 ทั0งนี0
ไดแ้นบรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั 0งที! 1/2555 ที!ไดจ้ัดสง่ใหพ้รอ้มกับหนังสอื
เชญิประชมุในครั0งนี0แลว้ (สิ!งที!สง่มาดว้ยลําดับที! 1 หนา้ 15 - 24)

� มตขิองที!ประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี0 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนเสยีง
ทั0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

� จงึขอนําเสนอตอ่ที!ประชมุเพื!อพจิารณาลงคะแนน
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พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555
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Footprint in Thailand
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20 Greater Bangkok Stores

Samutsakhon

Ubonrachathani

33 Upcountry Stores

2 Phuket

2 Had Yai

Pattaya

3 Nakornratchasima

2 Chieng Mai

Hua-Hin

Samui

Khonkaen

Phitsanulok

Udonthani

Suratthani

Chonburi

Rayong

Ayutthaya

Krabi

Nakhonsrithammarat

Nakhonpathom
Chachoengsao

Roi-et
Suphanburi

Lopburi

Sakonnakhon

Trang

Burirum

Nakhonsawan

Ratchaburi

as at December 2012



Sustainable Sales Growth
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34,542 

18,540 
20,329 

24,073 
28,363 

2008 2009 2010 2011 2012

Unit : MB



Rising Other Income

15
• The increase in Other Income was driven by the advertising, marketing fee and after sales service.

• Rental & Service Income increased by the rental income of retail space in HomePro and Market Village.

15.7%

9.8%

2,139

1,842

Unit : MB

1,284 
1,470 

1,842 

1,326 1,534 

813 
893 

6.9% 7.2% 7.7% 7.5% 7.0%

2008 2009 2010 2011 2012

Rent & service Others %on Sales



SG&A Expenses
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2012 SG&A represented 22.53% to sales comparing with 22.51% of the same period of last year.  
The main increase was due to the hike of minimum wage, the increase in salaries, cost of 
transportation, depreciation and utilities cost.

Unit : MB

4,192 
4,662 

5,456 
5,386 

6,791 
920 

965 

22.6% 22.9% 22.7% 22.5% 22.5%

2008 2009 2010 2011 2012

Sale Related Admin Exp Others %on Sales

26%

5%



NPAT & EPS
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Unit : MB

-

2,679 

959 
1,131 

1,638 

2,005 

5.2%
5.6%

6.8%
7.1%

7.8%

2008 2009 2010 2011 2012

NPAT %on Sales

0.50 

0.26 
0.28 

0.29 
0.38 

2008 2009 2010 2011 2012

NPAT EPS

2012 NPAT growth by 33.6% and NPAT % to 
Sales increased over 2011 from 7.1% to 7.8%.

EPS in 2012 taking full dilution impact of stock 
dividend at the ratio of 5:1 paid in October 2012 .



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
รายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบปีบัญชีสิDนสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 
2555
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Unit : MB

2012 2011 VAR %

Total Assets 25,801.0 20,678.0 5,123.0 24.8

Total Liabilities 15,941.1 12,556.7 3,384.4 27.0

Total Equities 9,859.9 8,121.3 1,738.6 21.4

Sales 34,541.6 28,363.4 6,178.1 21.8

Total Revenue 36,969.3 30,502.4 6,466.9 21.2

Net Profit 2,679.5 2,005.4 674.1 33.6

Earning Per Share (Baht) 0.38 0.29 0.09 31.0

Paid-Up Capital (M. Share) 7,041.4 5,836.7 1,204.7 20.6

- สําหรบัรายงานของผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเห็น แบบไมม่เีง ืEอนไขและไมม่ขีอ้สงัเกต

- รายละเอยีดงบแสดงฐานะการเงนิ บญัชกีําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัช ี

  ปรากฏตามรายงานประจําปี
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� บรษิัทไดจ้ัดทํางบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบ
บัญช ีสําหรับปี สิ0นสดุ ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2555 ซึ!งผูส้อบบัญชไีดต้รวจสอบแลว้ และ
ไดผ้่านการพจิารณาจากที!ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั0งที! 3/2556  วันที! 18 
กมุภาพันธ ์2556 และคณะกรรมการบรษิัทครั0งที! 2/2556  วันที! 19 กมุภาพันธ ์2556 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท ไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่ามคีวาม
ถกูตอ้งและเพยีงพอ จงึขอนําเสนอตอ่ที!ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพื!อพจิารณาอนุมัติ

� มตขิองที!ประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี0 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนเสยีง
ทั0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

� จงึขอนําเสนอตอ่ที!ประชมุเพื!อพจิารณาลงคะแนน
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พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรเงนิกาํไรเพื�อเป็นทุนสํารอง
ตามกฎหมายประจําปี 2555
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การจัดสรรเงนิกําไรเพื!อเป็นทนุสํารองตามกฎหมายประจําปี 2555

� ในปี 2555 บรษิัทมกีําไรสทุธติามงบเฉพาะกจิการเทา่กับ 2,660.22 ลา้นบาทโดย
เกณฑใ์นการจัดสรรเงนิกําไรเพื!อเป็นทนุสํารองตามกฎหมายเทา่กับ 5% ของกําไร
สทุธ ิเป็นจํานวนเงนิ 133.1 ลา้นบาท

� คณะกรรมการไดร้่วมพจิารณาเกณฑก์ารจัดสรรเงนิกําไรเพื!อเป็นทนุสํารอง เห็นควร
เสนอที!ประชมุเพื!ออนุมัตจิัดสรรเงนิกําไรเพื!อเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 5% 
ของกําไรสทุธ ิเพิ!มอกีเป็นจํานวนเงนิเทา่กบั 73.4 ลา้นบาท

- ตามที!ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั 0งที! 1/2555
  เมื!อวันที! 5 ต.ค. 55 มมีตใิหจ้ัดสรรทนุสํารอง
  ตามกฎหมายจากกําไรสทุธงิวดเดอืน ม.ค.-ม.ิย. 55
  จํานวน 1,191.94 ลา้นบาท คดิเป็นจํานวนเงนิ

59.7  ลา้นบาท

- คงเหลอืตอ้งจัดสรรเพิ!มจากกําไรสทุธงิวดเดอืน 
  ก.ค.-ธ.ค. 55 จํานวน 1,468.28 ลา้นบาท คดิเป็น
  จํานวนเงนิที!ตอ้งจัดสรรเพิ!ม เทา่กบั

73.4 ลา้นบาท
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การจา่ยเงนิปันผล

� นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทกําหนดไวไ้ม่ตํ!ากวา่รอ้ยละ 40 ของกําไร
สุทธใินแต่ละปี ทั 0งนี0การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะมีการนําปัจจัยต่าง ๆ มา
พจิารณาประกอบ เชน่ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงนิของบรษิัท สภาพ
คลอ่ง และ ปัจจัยอื!น ๆ 

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล

2552 2553 2554

อตัราการจา่ยหุน้ปันผล 
(หุน้เดมิ : หุน้ปันผล) (10 : 9)

(6 : 1) ระหวา่งกาล

(6 : 1) สิ0นปี

(7 : 1) ระหวา่งกาล

(เงนิสด)  สิ0นปี

มลูคา่หุน้ปันผล ตอ่หุน้ (กอ่นปรับลด) 0.90 0.3334 0.1429

เงนิสดปันผล ตอ่หุน้ (กอ่นปรับลด) 0.26 0.0386 0.1659

รวมมลูคา่การจา่ยปนัผล 1.16 0.372 0.3088

อตัราการจา่ยเงนิปันผล 224.60% 92.38% 83.61%
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การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สาํหรับผลประกอบการ ม.ค. – ม.ิย. 55)

มลูคา่ตอ่หุน้

มลูคา่หุน้ปันผล ตอ่หุน้ 0.200000

มลูคา่เงนิสดปันผล ตอ่หุน้ 0.022223

รวมมลูคา่การจา่ยปนัผล 0.222223

ซึ�งได้จ่ายไปแล้วในวันที� 30 ต.ค. 55 ตามมติที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั,งที� 
1/2555 ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดมิ ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี ,
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การจ่ายปันผล (สาํหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 55)

คณะกรรมการไดร้ว่มกนัพจิารณาเพืEอเสนอตอ่ทีEประชุมผูถ้อืหุน้ในการจา่ยปัน
ผลสําหรบัผลประกอบการ คร ึEงปีหลงั (กรกฎาคม – ธนัวาคม) โดยมรีายละเอยีดดงันี[

25

จํานวน ตอ่หุน้ (บาท)

จา่ยปนัผลเป็นหุน้สามญัในอตัรา 6 ตอ่ 1 
เป็นจํานวนหุน้ไมเ่กนิ 1,174.61 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีEตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

- จา่ยปันผลเป็น หุน้สามญั คดิเป็นเงนิไมเ่กนิ 1,174.62 ลา้นบาท 0.1667

- และ จา่ยปันผลเป็น เงนิสด คดิเป็นเงนิไมเ่กนิ 131.06 ลา้นบาท 0.0186

ท ั[งนี[ในการจ่ายหุน้ปันผล กรณีทีEผูถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการ
จดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ้่ายปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 
0.1667 บาท โดยเงนิปนัผลท ั[งหมดจะถกูหกัภาษ ีณ ทีEจา่ยตามอตัราทีEกฎหมายกาํหนด



สรุปการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2555

รวม % การจา่ยปนัผล

มลูคา่ หุน้ ปันผล ตอ่หุน้ 0.366700 บาท 88.25%

มลูคา่ เงนิ ปันผล ตอ่หุน้ 0.040823 บาท 9.83%

คดิเป็นมลูคา่ปนัผลตอ่หุน้ 0.407523 บาท 98.08%

คดิเป็นจํานวนเงนิรวมท ั[งส ิ[นประมาณ 2,609.02 ลา้นบาท

กาํหนดการเกี�ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอยีด วนัทีE

 - กําหนดรายชื!อผูถ้อืหุน้ที!มสีทิธริับเงนิปันผล (Record Date) 18 เม.ย. 56

 - รวมรวบรายชื!อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย ์โดยวธิกีารปิด   
สมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ 19 เม.ย. 56

 - จา่ยเงนิปันผล 30 เม.ย. 56
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� คณะกรรมการ จงึขอเสนอใหท้ี!ประชมุผูถ้อืหุน้ เพื!อ

• จัดสรรทนุสํารองตามกฎหมายประจําปี 2555 เพิ!มเตมิอกี 73.4 ลา้นบาท
• จา่ยปันผลเป็นหุน้สามัญในอัตรา 6 ตอ่ 1 หรอืคดิเป็นอตัราหุน้ละ 0.1667 บาท
• จา่ยปันผลเป็นเงนิสด ในอตัราหุน้ละ 0.0186 บาท

ทั0งนี0รายละเอยีด ของการสํารองตามกฎหมาย และการจา่ยปันผล เป็นไปตามขอ้มลูที!
แจง้แลว้ขา้งตน้

� มตขิองที!ประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี0 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนเสยีง
ทั0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

� ขอใหท้ี!ประชมุพจิารณาลงคะแนนจัดสรรเงนิกําไรเพื!อเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และ
จา่ยปันผล
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พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจด
ทะเบียนที�คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล ตามมติที�
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัDงที� 1/2555 จํานวน 1,387,406 หุ้น มูลค่าที�
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน
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� ตามมตทิี!ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั 0งที! 1/2555 เมื!อวันที! 5 ตลุาคม 2555 เกี!ยวกับการ
จา่ยปันผลระหวา่งกาลเป็นหุน้ โดยมรีายละเอยีดดังนี0

� ทั 0งนี0เพื!อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมายจึงตอ้งดําเนินการลดทุนจดทะเบียน  
ตามจํานวนหุน้ที!คงเหลอืดังกลา่ว ซึ!งมลูคา่ที!ตราไวหุ้น้ ละ 1 บาท มรีายละเอยีดดังนี0

• ทนุจดทะเบยีนเดมิ 7,054,971,235 บาท
• จํานวนหุน้คงเหลอื เพื!อขอลดทนุ      1,387,406 บาท
• ทนุจดทะเบยีนใหม่ 7,053,583,826 บาท

พรอ้มทั0งแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิัท ขอ้ 4. เพื!อใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุ
จดทะเบยีน ทั 0งนี0รายละเอยีดสําหรับการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิปรากฏตามหนังสอืเชญิ
ประชมุหนา้ 5 

รายละเอยีด จํานวนหุน้

- จํานวนหุน้ที!มมีตอินุมัต ิเป็นจํานวนไมเ่กนิ 1,174,400,000

- จํานวนหุน้ที!จา่ยเป็นหุน้ปันผลจรงิ 1,173,012,594

จํานวนหุน้คงเหลอืจากการจา่ยหุน้ปนัผล 1,387,406
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� คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที!ประชุมผูถ้ือหุน้ ในการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 
1,387,406 หุน้ มลูคา่ที!ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คดิเป็นจํานวน 1,387,406 บาท พรอ้มทั0ง
แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิัท ขอ้ 4 เพื!อใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบยีน 
ตามรายละเอยีดขา้งตน้

� มตขิองที!ประชุมผูถ้ือหุน้ในวาระนี0 ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสยีงทั0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

� ขอใหท้ี!ประชมุพจิารณาลงคะแนน
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พิจารณาอนุมัติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจํานวน 1,174,610,000 หุ้น เพื�อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน
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� ตามมตกิารจ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญ ในวาระที! 4 บรษิัทจะตอ้งจัดสรรหุน้สามัญเพื!อ
รองรับการจ่ายปันผลดังกลา่วเพิ!มขี0นจํานวน 1,174,610,000 หุน้ มลูคา่ที!ตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท พรอ้มทั0งแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษิัท เพื!อใหส้อดคลอ้งกับการ
เพิ!มทนุจดทะเบยีนของบรษิัท โดยมรีายละเอยีดดังนี0

• ทนุจดทะเบยีนเดมิ 7,053,583,829 บาท

• จํานวนหุน้เพิ!มทนุ 1,174,610,000 บาท

• ทนุจดทะเบยีนใหม่ 8,228,193,829 บาท

ทั0งนี0สําหรับรายละเอยีดการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิัท ปรากฏตาม
หนังสอืเชญิประชมุหนา้ 6
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� คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที!ประชุมผูถ้ือหุน้ ในการเพิ!มทุนจดทะเบียนจํานวน 
1,174,610,000 บาท พรอ้มทั0งแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิัท ขอ้ 4 เพื!อให ้
สอดคลอ้งกบัการเพิ!มทนุจดทะเบยีน ตามรายละเอยีดขา้งตน้

� มตขิองที!ประชุมผูถ้ือหุน้ในวาระนี0 ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสยีงทั0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

� ขอใหท้ี!ประชมุพจิารณาลงคะแนน
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พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

34



� ตามมตใินวาระที! 6 เรื!องการเพิ!มทุนจดทะเบยีน จํานวน 1,174,610,000 บาท เพื!อ
รองรับการจา่ยหุน้ปันผล

� คณะกรรมการ จงึขอเสนอตอ่ที!ประชมุผูถ้อืหุน้ ในการจัดสรรหุน้ดังกลา่วดังนี0

• จดัสรรหุน้จํานวน 1,174,610,000 หุน้ เพืEอรองรบัการจา่ยหุน้ปนัผล

� มตขิองที!ประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี0 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนเสยีง
ผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

� ขอใหท้ี!ประชมุพจิารณาลงคะแนน

35



พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัDงกรรมการบริษัทแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ
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กรรมการที!ครบกําหนดออกตามวาระในปีนี0มจีํานวน 4 ทา่น คอื
1. คณุ จมุพล มสีขุ กรรมการ

2. คณุ สวุรรณา พทุธประสาท กรรมการ

3. คณุ ทววีฒัน์ ตตยิมณีกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

4. คณุ ชนนิทร์ รนุสําราญ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

ตามที!คณะกรรมการมนีโยบายในการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนนอ้ย สามารถเสนอชื!อ
บคุคลเพื!อรับการพจิารณาเลอืกตั 0งเป็นกรรมการ ตั 0งแต่วันที! 5 พฤศจกิายน 2555 ถงึวันที! 15 
มกราคม 2556

ทั0งนี0มีบุคคลที!เสนอชื!อเขา้รับการพจิารณาเลอืกตั 0งเป็นกรรมการของบรษิัท จํานวน 1 
ท่าน และไดน้ําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื!อพจิารณาในวันที! 
21 มกราคม 2556 
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โดย คุณ ทววีัฒน์ ตตยิมณีกุล ซึ!งดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
ตั 0งเดอืน พ.ค. 44 ถงึปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 11 ปีต่อเนื!อง  แตเ่นื!องจากคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไดพ้ิจารณาจากคุณสมบัตแิลว้ เห็นว่า คุณทวีวัฒน์ มี
คุณสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 รวมถงึมีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์และความชํานาญในธุรกจิคา้ปลกีเป็นอย่างมาก  ซึ!งจะสามารถใหค้ําแนะนําที!
เป็นประโยชนใ์หก้บับรษิัทไดเ้ป็นอยา่งด ีและยังคงสามารถดํารงความเป็นอสิระได ้



ทั 0งนี0ตามการกํากับดูแลกจิการที!ดี จงึขอใหท้ี!ประชมุพจิารณาลงคะแนนกรรมการเป็น
รายบคุคล โดยมปีระวตัขิองกรรมการที!เสนอแตง่ตั 0งดังนี0

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า จํานวน
คณะกรรมการในปัจจุบันมคีวามเหมาะสมแลว้ และเท่ากับจํานวนตามหลักเกณฑก์ารกํากับ
ดูแลกจิการที!ด ีที!กําหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบดว้ยจํานวนกรรมการ 5 – 12 คน  
รวมถงึบรษิัทยังไมม่นีโยบายการเพิ!มจํานวนกรรมการ 

ทง้นี0คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑก์ารสรรหา 
โดยพจิารณาจากคุณสมบัต ิและเห็นว่ากรรมการทั0ง 4 ท่านมคีุณสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ. 
บรษิัทมหาชน พ.ศ. 2553 และมคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิที!เกี!ยวขอ้งกับ
การดําเนินงานของบริษัท รวมถึงในช่วง 2 ปีที!ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็น
พนักงานหรอืหุน้สว่นของบรษิัทผูส้อบบัญช ี

จงึขอเสนอที!ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพื!อพจิารณาแต่งตั 0งกรรมการที!ตอ้งออก ตามวาระ 4 
ทา่น กลับเขา้มาดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษิัทอกีวาระหนึ!ง
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ประวัตกิารศกึษา  - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ชื!อ  นาย จมุพล มสีขุ อาย ุ 64  ปี
ตําแหน่ง กรรมการ
วนัที!ไดร้ับแตง่ตั 0ง (นับแตว่ันที!เป็นบรษิัทมหาชน)   29  พฤษภาคม 2544

ประวัตกิารอบรม
- Director Accreditation Program (DAP) 2004
- Director Certification Program (DCP) 2008

ประสบการณ์ (บางสว่น)
 - กรรมการ ที!ปรกึษาประธานเจา้หนา้ที!บรหิาร บมจ. ควอลติี0เฮา้ส์
   และกรรมการผูจ้ัดการ
 - กรรมการ บมจ. ควอลติี0 คอนสตรัคชั!น โปรดคัส์
 - กรรมการ บมจ. คาซา่ วลิล์

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทอื!น
 - บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ :  ไมม่ี
 - บรษิัท หรอืกจิการที!ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ :  ไมม่ี

จํานวนครั0งที!เขา้ประชมุ
 - การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 12 ครั0ง จากทั 0งหมด 12 ครั0ง คดิเป็น 100%

จํานวนวาระและจํานวนปีที!กรรมการเคยดํารงตําแหน่ง 
- 3 วาระ ในปี 2547 , 2550 และ ปี 2553  รวม 11 ปี

จํานวนหุน้ที!ถอืครอง  2,134,466 หุน้  คดิเป็น  0.03% 39



� ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ!งไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกจิที!เกี!ยวขอ้งกับการดําเนนิงานของบรษิัท และในชว่ง 2 ปีที!ผา่นมา 
กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุน้ส่วนของบริษัทผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ี
คณุสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ. บรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นาย จมุพล  มสีุข กลับ
เขา้เป็นกรรมการ ตามเดมิ

� มตขิองที!ประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี0 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนเสยีง
ทั0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

� จงึขอนําเสนอตอ่ที!ประชมุเพื!อพจิารณาลงคะแนน
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ประวัตกิารศกึษา  - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ชื!อ  นาง สวุรรณา พทุธประสาท อาย ุ 58  ปี
ตําแหน่ง กรรมการ
วนัที!ไดร้ับแตง่ตั 0ง (นับแตว่ันที!เป็นบรษิัทมหาชน)   2 กรกฎาคม 2546

ประวัตกิารอบรม
- Director Accreditation Program (DAP) 2004
- Director Certification Program (DCP) 2007
- Financial Institutions Governance Program (FGP) 2011

ประสบการณ์ (บางสว่น)
- กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ัดการ บมจ. ควอลติี0เฮา้ส์
- กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน)
- กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป
- กรรมการ บจก. คาซา่ วลิล์

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทอื!น
 - บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์  2   แหง่
 - บรษิัท หรอืกจิการที!ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ 6  แหง่

จํานวนครั0งที!เขา้ประชมุ
 - การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 11 ครั0ง จากทั 0งหมด 12 ครั0ง คดิเป็น 91.67%

จํานวนวาระและจํานวนปีที!กรรมการเคยดํารงตําแหน่ง 
- 3 วาระ ในปี 2547 , 2550 และ ปี 2553  รวม 9 ปี

จํานวนหุน้ที!ถอืครอง ไมม่กีารถอืหุน้ในบรษิัท 41



� ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ!งไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกจิที!เกี!ยวขอ้งกับการดําเนนิงานของบรษิัท และในชว่ง 2 ปีที!ผา่นมา 
กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุน้ส่วนของบริษัทผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ี
คุณสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ. บรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นาง สุวรรณา  พุทธ
ประสาท กลับเขา้เป็นกรรมการ ตามเดมิ

� มตขิองที!ประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี0 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนเสยีง
ทั0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

� จงึขอนําเสนอตอ่ที!ประชมุเพื!อพจิารณาลงคะแนน
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ประวัตกิารศกึษา  - มธัยมศกึษาตอนปลาย

ชื!อ  นาย ทววีัฒน์ ตตยิมณีกลุ อาย ุ 67  ปี
ตําแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที!ไดร้ับแตง่ตั 0ง (นับแตว่ันที!เป็นบรษิัทมหาชน)   29 พฤษภาคม 2544

ประวัตกิารอบรม
- Director Accreditation Program (DAP) 2004

ประสบการณ์
 - ประธานกรรมการ บจก. สคารแ์ฟชั!น กรุ๊ป

จํานวนครั0งที!เขา้ประชมุ
 - การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 12 ครั0ง จากทั 0งหมด 12 ครั0ง คดิเป็น 100%
- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั0ง จากทั 0งหมด 12 ครั0ง คดิเป็น 91.67%

จํานวนวาระและจํานวนปีที!กรรมการเคยดํารงตําแหน่ง 
- 3 วาระ ในปี 2547 , 2550 และ ปี 2553  รวม 11 ปี

จํานวนหุน้ที!ถอืครอง ไมม่กีารถอืครองหลกัทรัพย์

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทอื!น
- บรษิัท หรอืกจิการที!ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์  1 แหง่
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การมสีว่นไดเ้สยีในปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีที!ผา่นมา (กรรมการอสิระ)
1. ไมเ่ป็นกรรมการที!มสีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืที!ปรกึษาที!ไดร้ับเงนิเดอืนประจํา
2. ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีที!ปรกึษากฎหมาย)
3. ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิที!มนีัยสําคญัอนัอาจมผีลทําใหม้สีามารถทําหนา้ที!ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ



� ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ!งไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกจิที!เกี!ยวขอ้งกับการดําเนนิงานของบรษิัท และในชว่ง 2 ปีที!ผา่นมา 
กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุน้ส่วนของบริษัทผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ี
คณุสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ.บรษิัทมหาชน พ.ศ.2535 เสนอ นายทววีฒัน ์ตตยิมณีกลุ 
กลับเขา้เป็นกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ตามเดมิ

� มตขิองที!ประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี0 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนเสยีง
ทั0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

� จงึขอนําเสนอตอ่ที!ประชมุเพื!อพจิารณาลงคะแนน
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ประวัตกิารศกึษา  - ปรญิญาโท  บรหิารธรุกจิ  Fort hays State University, Kansas, USA

ชื!อ  นาย ชนนิทร์ รนุสําราญ อาย ุ 65  ปี
ตําแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน เป็นผูม้ปีระสบการณ์และมคีวามเชยีวชาญดา้นบญัชแีละการเงนิ

วันที!ไดร้ับแตง่ตั 0ง (นับแตว่ันที!เป็นบรษิัทมหาชน)   3 ตลุาคม 2548

ประสบการณ์ (บางสว่น)
 - ประธานกรรมการบรหิาร บจก. เอส บ ีแอล ลสิซิ!ง
 - กรรมการผูจ้ัดการ และประธานเจา้หนา้ที!บรหิาร บมจ. เงนิทนุ สนิอตุสาหกรรม
 - กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา บมจ. ไทยรับประกนัภัยตอ่
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทอื!น
 - บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ 2  แหง่
 - บรษิัท หรอืกจิการที!ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์  1  แหง่

จํานวนครั0งที!เขา้ประชมุ
 - การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 11  ครั 0ง จากทั 0งหมด   12 ครั 0ง   คดิเป็น 91.67%
- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 12  ครั 0ง จากทั 0งหมด   12 ครั 0ง   คดิเป็น 100%
- การประชมุกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  3   ครั 0ง จากทั 0งหมด    3  ครั 0ง  คดิเป็น  100%

จํานวนวาระและจํานวนปีที!กรรมการเคยดํารงตําแหน่ง   - 2 วาระ ในปี 2550 และ ปี 2553  รวม 7 ปี

จํานวนหุน้ที!ถอืครอง ไมม่กีารถอืหุน้ในบรษิัท

การมสีว่นไดเ้สยีในปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีที!ผา่นมา (กรรมการอสิระ)
1. ไมเ่ป็นกรรมการที!มสีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืที!ปรกึษาที!ไดร้ับเงนิเดอืนประจํา
2. ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีที!ปรกึษากฎหมาย)
3. ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิที!มนีัยสําคญัอนัอาจมผีลทําใหม้สีามารถทําหนา้ที!ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 45

ประวัตกิารอบรม - Director Certification Program (DCP) 2002
- The Role of Chairman (RCM) 2002



� ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ!งไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกจิที!เกี!ยวขอ้งกับการดําเนนิงานของบรษิัท และในชว่ง 2 ปีที!ผา่นมา 
กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุน้ส่วนของบริษัทผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ี
คุณสมบัติครบถว้นตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นาย ชนนิทร ์ รุน
สําราญ กลับเขา้เป็นกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน ตามเดมิ

� มตขิองที!ประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี0 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนเสยีง
ทั0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

� จงึขอนําเสนอตอ่ที!ประชมุเพื!อพจิารณาลงคะแนน
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พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556
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บริษัทฯ มีขั 0นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื!อพจิารณา
อนุมัตใิหน้ําเสนอตอ่ที!ประชมุผูถ้อืหุน้ โดยมหีลักเกณฑท์ี!กําหนดไวด้ังนี0

1. พจิาณาตามความเหมาะสมซึ!งเทยีบเคยีงจากหลักเกณฑว์ธิกิาร อัตราการจ่าย หนา้ที!
ความรับผดิชอบที!ไดร้ับมอบหมาย  กับบรษิัทซึ!งอยู่ในธุรกจิ / อตุสาหกรรมเดยีวกัน 
และโดยคํานงึถงึสภาพคลอ่งของบรษิัท

2. พจิารณาจากผลประกอบการบรษิัท ณ สิ0นปี และจะจา่ยเมื!อบรษิัทมกีําไร

3. พจิารณาจา่ยเมื!อบรษิัทไดจ้่ายผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้และพนักงานแลว้

องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คอื ค่าตอบแทนในการใหค้ําแนะนําในดา้น
ต่าง ๆ แก่คณะทํางานของบรษิัท และค่าเบี0ยประชมุ ซึ!งโดยปกตบิรษิัทไดม้กีารจัดประชุม
คณะกรรมการอยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครั0ง และมกีารจัดประชมุคณะกรรมการชดุพเิศษอื!น ๆ 

สําหรับสทิธปิระโยชน์อื!น บริษัทฯ ขอเสนอใหท้ี!ประชุมรับทราบว่า สทิธปิระโยชน์
อย่างอื!นที!บรษิัทใหก้ับกรรมการนั0น มเีฉพาะการใหส้วัสดกิารในการซื0อสนิคา้ในราคาที!ไดร้ับ
ส่วนลดเท่านั0น ซึ!งส่วนลดที!ใหน้ั0นเป็นไปตามที!ระบุไวใ้นขอ้บังคับของบรษิัท ซึ!งไดผ้่านการ
พิจารณาอนุมัตจิากที!ประชุมผูถ้ือหุน้แลว้ และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทไดใ้หใ้นอัตราไม่
มากกวา่ที!บรษิัทใหก้บัลกูคาระดับ VIP ทั!วไปโดยกําหนดในอัตราสงูสดุไมเ่กนิ 10%

ทั0งนี0ในปีที!ผา่นมา บรษิัทมกีารจัดประชมุคณะกรรมบรษิัท และคณะกรรมการชดุพเิศษ 
รวมถงึการจา่ยคา่ตอบแทนในปีที!ผา่นมาดังนี0
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ปีทีEจา่ยคา่ตอบแทน จํานวนเงนิทีEอนมุตั ิ จํานวนเงนิทีEจา่ยจรงิ

2553 12,000,000 บาท 9,105,000 บาท

2554 12,000,000 บาท 10,435,000 บาท

2555 12,000,000 บาท 10,570,000 บาท

ขอ้มลูการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการในปีทีEผา่นมา

คณะกรรมการ จํานวนการประชุมปี 2555

 - คณะกรรมการบรษิัท 12

 - คณะกรรมการบรหิาร 11

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12

 - คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอนแทน 3

ขอ้มลูจํานวนการประชุมในปี 2555
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   หมายเหตุ : อตัราการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการรายเดอืนและรายครั �งตามการประชมุ เป็นอตัราเดยีวกบัที จา่ยปี 2555

� คณะกรรมการเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เสนอ
ขออนุมัตจิ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2556 เป็นจํานวนเงนิรวมไม่เกนิ 
12,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีดการจา่ยคา่ตอบแทน ดังนี0

องคป์ระกอบคา่ตอบแทน จํานวนเงนิ

คา่ตอบแทนกรรมการ

1. คา่ตอบแทนรายเดอืน

      - ประธานกรรมการ 80,000 บาท / คน / เดอืน

      - กรรมการ 40,000 บาท / คน / เดอืน

2. คา่ตอบแทนตามการประชมุ

      - ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน / ครั 0ง

      - กรรมการ 20,000 บาท / คน / ครั 0ง

คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย : กําหนดจา่ยคา่ประชมุเป็นรายครั0งตามการประชมุ
(คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ)

      คา่ตอบแทนตามการประชมุ

      - ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน / ครั 0ง

      - กรรมการ 20,000 บาท / คน / ครั 0ง
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� สําหรับสทิธปิระโยชน์อื!นที!ใหก้ับกรรมการ มเีฉพาะการใหส้วัสดกิารในการซื0อสนิคา้ในราคาที!ไดร้ับ
ส่วนลดเท่านั0น ซึ!งเป็นไปตามที!ระบุไวใ้นขอ้บังคับบรัษัท และสวัสดกิารดังกล่าวบรษิัทไดใ้หใ้น
อตัราไมม่ากกวา่อตัราที!ใหก้บัลกูคา้ระดับ VIP ทั!วไปโดยกําหนดในอตัราสงูสดุไมเ่กนิ 10%



� มตขิองที!ประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี0 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ!งหนึ!งของเสยีงทั0งหมด
ของผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

� ทั 0งนี0 คณะกรรมการของบรษิัท มเีจตนารมณ์ที!จะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัตติาม
หลักการกํากบัดแูลกจิการที!ด ีกรรมการที!ไดร้ับคา่ตอบแทน จะงดออกเสยีงในวาระนี0

� จงึขอนําเสนอตอ่ที!ประชมุเพื!อพจิารณาลงคะแนน
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พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555
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การเสนอเงนิบําเหน็จกรรมการ (เงนิรางวัลประจําปี) มขีั 0นตอนการพจิารณาโดยผา่น 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เสนอตอ่คณะกรรมการเพื!อพจิารณา
อนุมัตใิหน้ําเสนอต่อที!ประชมุผูถ้อืหุน้ ซึ!งไดพ้จิารณากลั!นกรองถงึความเหมาะสมต่าง ๆ  
โดยมหีลักเกณฑด์ังนี0

1. เนื!องจากคณะกรรมการมสี่วนกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน รวมถงึ
การใหค้ําปรกึษาในการดําเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบรษิัท พจิารณาไดจ้ากผล
กําไรสทุธขิองบรษิัทมกีารเตบิโตเพิ!มขึ0นจากปี 2554 ถงึ 33.62%

2. จากผลประกอบการที!เตบิโตขึ0น 33.62% ทําใหม้ลูค่าของหลักทรัพยต์ามราคา
ตลาด หรอื Market Capitalization ของบรษิัทเพิ!มขึ0นจากปี 2554 คดิเป็น 
38.16% ซึ!งการเพิ!มขึ0นนี0 สูงมากกว่าการเพิ!มขึ0นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
โดยรวมในกลุม่ SET50 ซึ!งเพิ!มขึ0นเพยีง 31.60% ถอืเป็นการเพิ!ม Value ใหก้ับ
ผูถ้อืหุน้ที!สงูกวา่คา่เฉลี!ยของตลาด

ปีทีEจา่ยคา่ตอบแทน จํานวนเงนิทีEอนมุตั ิ จํานวนเงนิทีEจา่ยจรงิ

2552 11,000,000 บาท 11,000,000 บาท

2553 15,000,000 บาท 15,000,000 บาท

2554 17,000,000 บาท 17,000,000 บาท

ขอ้มลูการจา่ยเงนิบําเหน็จกรรมการในปีทีEผา่นมา
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� คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ซึ!งไดก้ลั!นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอา้งอิงจาก
อตุสาหกรรมเดยีวกัน รวมถงึพจิารณาจากการขยายตัวทางธุรกจิและการเตบิโตทางผล
กําไรของบรษิัทแลว้ เสนอขออนุมัตจิา่ยเงนิบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 เป็นจํานวน
22,000,000 บาท

� มตขิองที!ประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี0 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนเสยีง
ทั0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

� จงึขอนําเสนอตอ่ที!ประชมุเพื!อพจิารณาลงคะแนน

� ทั 0งนี0 คณะกรรมการของบรษิัท มเีจตนารมณ์ที!จะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัตติาม
หลักการกํากบัดแูลกจิการที!ด ีกรรมการที!ไดร้ับคา่ตอบแทน จะงดออกเสยีงในวาระนี0
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พจิารณาอนุมตัแิต่งตัDงผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556
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คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญชหีลายราย โดยพจิารณาจากผลการ
ปฏบิัตงิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญช ีและไดน้ําเสนอต่อคณะกรรมการเพื!อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา
แต่งตั 0งผูส้อบสอบบัญช ีจากบรษิัทสํานักงาน เอนิสท์ แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิัท
ประจําปี 2556 ดังมรีายชื!อผูส้อบบัญชตีอ่ไปนี0

- นาง กิ!งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีนเลขที! 4496 และ/หรอื
- นาย โสภณ เพิ!มศริวิัลลภ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีนเลขที! 3182 และ/หรอื
- นาย ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีนเลขที! 3972 และ/หรอื
- นางสาว พมิพใ์จ มานติขจรกจิ  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีนเลขที! 4521

ทั 0งนี0เมื!อเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชขีองบริษัทจดทะเบียนอื!นในระดับ
เดยีวกนัแลว้เห็นวา่มคีา่สอบบัญชทีี!เหมาะสม โดยมคีา่สอบบัญชใีนปีที!ผา่นมาดังนี0

คา่สอบบญัชี ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจําปีของบรษิัท
และบรษิัทยอ่ย 1,530,000 บาท 1,590,000 บาท 1,590,000 บาท

คา่สอบทานงบรายไตรมาสของบรษิัท
และบรษิัทยอ่ยรวมทั0งปี 870,000 บาท 930,000 บาท 930,000 บาท

รวมเป็นเงนิ 2,400,000 บาท 2,520,000 บาท 2,520,000 บาท

ประวตัผิูส้อบบัญช ีตามสิ!งที!สง่มาดว้ยลําดับที! 7 หนา้ 57 - 58 ในหนังสอืเชญิประชมุ
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ทั 0งนี0จากมาตรฐานการทํางานที!ด ีมคีวามเชี!ยวชาญในการสอบบัญช ีรวมทั0งปฏบิัตหินา้ที!ไดเ้ป็น
อย่างดตีลอด นอกจากนี0เมื!อเทยีบกับปรมิาณงานและอัตราค่าสอบบัญชขีองบรษิัทจดทะเบยีนอื!นใน
ระดับเดยีวกันแลว้ เห็นวา่มคี่าสอบบัญชทีี!เหมาะสม จงึขอเสนอต่อที!ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตคิ่าสอบบัญชี
ประจําปี 2556 เป็นเงนิ 2,680,000 บาท นอกเหนอืจากคา่สอบบัญชแีลว้ บรษิัทฯ มจี่ายคา่ตอบแทนอื!น 
ไดแ้ก ่คา่สงัเกตกาณ์ทําลายสนิคา้ประมาณ 100,000 บาท สําหรับคา่สอบบัญชมีรีายละเอยีดดังนี0

คา่สอบบญัชี ปี 2556

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจําปีของบรษิัท
และบรษิัทยอ่ย 1,720,000 บาท

คา่สอบทานงบรายไตรมาสของบรษิัท
และบรษิัทยอ่ยรวมทั0งปี 960,000 บาท

รวมเป็นเงนิ 2,680,000 บาท

ในกรณีที!ผูส้อบบัญชดีังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัตหินา้ที!ได ้ใหบ้รษิัทสํานักงาน เอนิส์ท 
แอนด ์ยัง จํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรีับอนุญาตอื!นของสํานักงาน ทําหนา้ที!ตรวจสอบบัญชแีละแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษิัทแทนผูส้อบบัญชดีังกลา่วได ้

บรษิัทไดแ้ตง่ตั 0งผูส้อบบัญชจีาก บรษิัทสํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีอง
บรษิัทเป็นเวลา 5 ปี นับแตป่ี 2550 แตไ่ดเ้ปลี!ยนผูส้อบบัญชทีี!มอีํานาจลงนามในงบการเงนิของบรษิัท 
โดยผูส้อบบัญชทีี!ลงนามในงบการเงนิของบรษิํทในปี 2556 คอื นางกิ!งกาญจน์  อัศวรังสฤษฏ ์ไดร้ับ
การแต่งตั 0งเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิัทนับแต่ปี 2553 ถงึปัจจุบันเป็นเวลา 4 ปี ทั 0งนี0ผูส้อบบัญชมีไิดม้ี
สว่นไดเ้สยีกับบรษิัท/บรษิัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี!เกี!ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว โดย
ผูส้อบบัญชขีองบรษิัท และผูส้อบบัญชขีองบรษิัทยอ่ย สงักดัสํานักงานสอบบัญชเีดยีวกนั
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� คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงึอนุมัตเิพื!อนําเสนอ
ต่อที!ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื!อพิจารณาอนุมัติแต่งตั 0งผูส้อบบัญช ีจากบริษัทสํานักงาน 
เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิัท และ อนุมัตคิ่าสอบบัญชปีระจําปี 
2556 ตามรายละเอยีดขา้งตน้

� มตขิองที!ประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี0 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนเสยีง
ทั0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

� จงึขอนําเสนอตอ่ที!ประชมุเพื!อพจิารณาลงคะแนน
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พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที�ยังไม่ได้ออกและเสนอ
ขาย และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้ ระยะยาว
ภายในงเงนิไม่เกนิ 20,000 ล้านบาท
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เนื!องจากบรษิัทมแีผนการขยายธุรกจิอย่างต่อเนื!อง ทําใหต้อ้งจัดหาแหล่งเงนิทุน
อื!นนอกเหนือจากเงนิทุนจากการดําเนนิงาน เพื!อใหบ้รษิัท สามารถมทีางเลอืกในการระดม
ทนุที!มตีน้ทนุทางการเงนิตํ!าและสามารถระดมทนุโดยการออกหุน้กูไ้ดอ้ยา่งคลอ่งตัวมากขึ0น

คณะกรรมการจงึมคีวามมต ิเพื!อนําเสนอตอ่ที!ประชมุผูถ้อืหุน้ เพื!อพจิารณาอนมัติ

1. พจิารณาอนุมัตยิกเลกิหุน้กูร้ะยะยาวที!ไดข้ออนุมัตไิวต้ามมตทิี!ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2554 ในส่วนที!ยังไม่มีการออกและเสนอขาย โดยสิ0นสุด ณ วันที! 19 
กมุภาพันธ ์2556 บรษิัทมวีงเงนิหุน้กูร้ะยะยาวคงเหลอืจํานวน 1,700 ลา้นบาท ดังนั0น 
ในกรณีที!ในวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 บรัษัทยังมวีงเงนิของหุน้กูท้ี!ยัง
ไมไ่ดอ้อกและเสนอขายคงเหลอือยูจ่ํานวนเทา่ใด บรษิัทขอเสนอใหท้ี!ประชมุพจิารณา
อนุมัตยิกเลกิวงเงนิที!คงเหลอืดังกลา่ว

2. พจิารณาอนุมัตใิหอ้อก และเสนอขายหุน้กูร้ะยะยาวไมเ่กนิ 10 ปี ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 
20,000 ลา้นบาท และบรษิัทสามารถออกหุน้กูร้ะยะยาวทดแทนเพิ!มเตมิไดอ้กีภายใน
วงเงนิดังกลา่วชา้งตน้ หากบรษิัทไดม้กีารซื0อคนืหุน้กู ้และ/หรอื ไถถ่อนหุน้กูไ้มว่า่ดว้ย
กรณีใด ๆ ภายใตเ้งื!อนไขดังนี0

ประเภท : หุน้กูทุ้กประเภท (ดอ้ยสทิธหิรอืไม่ดอ้ยสทิธ ิมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
หรือไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้และมีประกันหรือไม่มีประกันตาม
ความเหมาะสมของตลาดในแตล่ะขณะที!มกีารเสนอขายหุน้กู ้

สกลุเงนิ : สกุลเงินบาท ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงิน
ตา่งประเทศอื!น
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จํานวนเงนิ : จํานวนเงนิตน้ของหุน้กูท้ี!จะออกจะไม่เกนิ 20,000 ลา้นบาท
หรอืเงนิสกลุดอลลา่รส์หรัฐอเมรกิา หรอืเงนิสกลุตา่งประเทศอื!น
ในจํานวนที!เท่ากันโดยใชอ้ัตราแลกเปลี!ยนในขณะที!มกีารออก
หุน้กูแ้ตล่ะคราวไดต้ามที!บรษิัทฯ จะเห็นสมควร

การเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจํากดัตามหลักเกณฑข์องคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
ห ลั ก ท รั พ ย์แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ส น อ ข า ย
ภายในประเทศ หรอืต่างประเทศ โดยอาจเสนอ ขายครั0งเดยีว
เต็มจํานวน และ/หรือ เป็นคราว ๆ ไป ขึ0นอยู่กับดุลพนิิจและ
ความจําเป็นในการใชเ้งนิของบรษิัทและอาจออกและเสนอขาย
เพื!อทดแทนหุน้กูท้ี!เคยออกและเสนอขาย แลว้

อายุ : ไมเ่กนิ 10 ปี

อตัราดอกเบี0ย : ขึ0นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที!ออกและ
เสนอขาย

การชาํระคนืเงนิตน้ : ทยอยคนืเงนิตน้ หรือชําระงวดเดยีวเมื!อครบกําหนดสทิธขิอง
บรษิัท
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สทิธขิองบรษิัทใน
การไถถ่อนหุน้กูค้นื
กอ่นครบกําหนด
(Call Option)

ตลาดรอง : บรษิัทฯ อาจจดทะเบียนหุน้กูก้ับศูนยซ์ื0อขายตราสารหนี0ไทย 
หรอืศนูยซ์ื0อขายตราสารหนี0อื!นในตา่งประเทศ

: บรษิัทฯ อาจกําหนดใหม้ีสทิธใินการไถ่ถอนหุน้กูค้ืนก่อนครบ
กําหนดรวมทั0งการซื0อคนืหุน้กูด้ังกลา่ว

สทิธขิองผูถ้อืหุน้กู ้
ในการไถถ่อนกอ่น
กําหนด
(Put Option)

: บริษัทฯ อาจกําหนดใหส้ทิธผิูถ้ ือหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้กูค้ืน
กอ่นครบกําหนด ตามเงื!อนไขที!จะไดก้ําหนดต่อไป รวมทั0งการ
ซื0อคนืหุน้กูด้ังกลา่ว

ในกรณีที!มกีารไถถ่อนหุน้กูไ้มว่า่ดว้ยกรณีใด รวมทั0งกรณีที!มกีารซื0อคนืหุน้กูด้ังกลา่ว 
อันมผีลใหต้น้เงนิคงคา้งของหุน้กูล้ดลง ใหบ้รษิัทฯ สามารถออกหุน้กูเ้พิ!มเตมิไดอ้กีภายใน
วงเงนิที!ขออนุมัตจิากที!ประชมุผูถ้อืหุน้ดังกลา่วขา้งตน้

ทั 0งนี0ใหม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ัดการ เป็นผูม้ีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ ์
เงื!อนไข และรายละเอยีดอื!น ๆ ที!เกี!ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้ตามความจําเป็น
และเห็นสมควรที!จะตอ้งกําหนดตามกฎหมาย รวมถงึการนําหุน้กูด้ังกล่าวไปจดทะเบยีนเป็น
หลักทรัพยจ์ดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี0ไทย 
หรอืตลาดรองอื!น ๆ ตลอดจนใหม้อีํานาจดําเนนิการขออนุญาตเปิดเผยขอ้มูลและดําเนนิการ
อื!นใดกับหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง การแต่งตั 0งที!ปรกึษาหรือบุคคลและที!เกี!ยวขอ้งกับการออก
และเสนอขายตั}วเงนิและ/หรอืหุน้กู ้รวมทั0งการเขา้ทําการตกลง การลงนามและการแกไ้ข
เอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที!เกี!ยวขอ้ง และมอีํานาจในการดําเนนิการใด ๆ เพื!อใหก้ารออก
และเสนอขายหุน้กูป้ระสบผลสําเร็จ
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� คณะกรรมการ มมีตเิสนอตอ่ที!ประชมุผูถ้อืหุน้เพื!อพจิารณาอนุมัติ

• พจิารณายกเลกิหุน้กูส้ว่นคงเหลอืที!ยังไมม่กีารออกจําหน่าย และ

• พจิารณาอนุมัตใิหอ้อกและเสนอขายหุน้กูร้ะยะยาวอายไุมเ่กนิ 10 ปี ภายในวงเงนิ
ไมเ่กนิ 20,000 ลา้นบาท และบรษิัทสามารถออกหุน้กูร้ะยะยาวทดแทนเพิ!มเตมิ
ไดอ้กีภายในวงเงนิดังกล่าวขา้งตน้หากบรษิัทไดม้ีการซื0อคนืหุน้กูแ้ละ/หรือไถ่
ถอนหุน้กูไ้ม่ว่าดว้ยกรณีใด ๆ ทั 0งนี0เป็นไปตามรายละเอียดที!ไดเ้สนอไปแลว้
ขา้งตน้

� จงึขอนําเสนอตอ่ที!ประชมุเพื!อพจิารณาลงคะแนน

� มตขิองที!ประชุมผูถ้ือหุน้ในวาระนี0 ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสยีงทั0งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
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พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี
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Business Outlook
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2013 Store Expansion Plan

2013 New stores

1H

Chanthaburi 1 Feb

Chumphon 22 Mar

Pracheenburi 2Q

Suradthani (relocation) 2Q

2H
6 Stores in Upcountry

1 Store in BKK

Greater Bangkok 21 Stores

Upcountry 42   Stores

Total 63  Stores

Our stores in 2013

Chanthaburi

Chumphon
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Business Outlook

Corporate Group Structure

Holds 99.99% of total shares

Objective to manage rental 

space and provide utilities 

services to tenants.

Market Village Co., Ltd.

Holds 100% of total shares

Objective to operate a retail 

business in Malaysia.

Home Product Center (Malaysia) 

Sdn. Bhd.

Holds 99.99% of total shares

Objective to operate retail 

business under trade name 

“Mega Home”.

Mega Home Center Co., Ltd.

Home Product Center Plc.

Open 1-2 stores in 2014 Open 2-3 stores in 2013
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Mega Home Center

The center for wholesale and retail of construction, 

improvement, renovation, and finishing materials and 

appliances that serve the needs of contractors, project 

owners, and retails shops under the operation of Mega 

Home Center Co., Ltd.

Contractors

Technicians / Mechanics

Business owners 

Target Customers

Retail shops

Home owners

Construction Materials

System & Finishing & Improvement Materials

Furnishing Materials & Electrical Appliances

Household & Housewares

Product Variety, Low Prices, Standardized



Corporate Social Responsibility
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Kids’ Toilet Project  :)

HomePro Scholarship

Homepro joins with 8 Technical Colleges 
to offer 120 scholarships in 2012 at High 
Vocational Certificate Level.

Internship and part time work offered  
throughout the course and  Job 
guarantee after graduation.

Trang : 35  rooms / 3 schools
Mega Bangna :    42 rooms / 3 schools
Burirum :    47 rooms / 2 schools
Had Yai :    50 rooms / 3 schools
Nakhonsawan :    55  rooms / 3 schools
Samatsakhon :    43  rooms / 3 schools
Ubonratchathani :    47  rooms / 2 schools
Ratchaburi :    45 rooms / 4 schools

Since the beginning of the project 
:  1,309  rooms / 100 schools


