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The HomePro’s stock is traded on the 
Thailand Stock Exchange (SET - hmpro, BB - 
hmpro:tb). 

HomePro is the leading home improvement 
retailer in Thailand. 

Our products range cover 40,000 items.    We 
operate 80 stores nationwide, providing 
complete services as One Stop Shopping to 
attain highest customer satisfaction.  

Home Product Center Plc. 



 ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจง้ไวต้าม
หนังสือเชิญประชุม โดยผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้รายละเอียดของแต่ละ
วาระก่อนการลงคะแนน 

 หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้ซกัถาม ใหย้กมือข้ึน พร้อม
แจง้ช่ือ จากนั้นให้ผูถื้อหุ้นแจง้ขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้ซักถาม เพ่ือให้ท่ีประชุม
ตอบขอ้ซกัถามดงักล่าว 

การด าเนนิการประชมุ 
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 บริษทัฯ ใชว้ิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) โดย
หลงัจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง  โดยจะแจง้วา่หากมีท่านใดไม่
เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหย้กมือข้ึน  จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปเกบ็ใบลงคะแนนในส่วนท่ี ไม่เห็น
ดว้ย หรือ งดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจง้ต่อท่ีประชุม ทั้งน้ีในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะ
น าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหกัจากคะแนนเสียงทั้งหมด 
 

 ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัไดน้ าคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตาม
ความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 
 

 ส าหรับใบลงคะแนนในส่วนท่ีเห็นดว้ย ซ่ึงไม่ไดเ้ก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่าน
ส่งคืนหลงัจากจบการประชุม 
 

 ส าหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
สามารถดูไดจ้ากส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่7 (หน้า 72)ในหนงัสือเชิญประชุม 
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การด าเนนิการประชมุ 



 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และช่ือกรรมการ โดยมี
หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการเสนอ ผา่น Web Site พร้อมทั้งแจง้ข่าวผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตั้งแต่วนัท่ี  13 ตุลาคม 2559   และก าหนดส้ินสุดการรับการเสนอวาระในวนัท่ี 13 มกราคม 2560  
ทั้งน้ีในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและช่ือกรรมการของผูถื้อหุ้นดงักล่าว  ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดเสนอวาระการประชุม และช่ือกรรมการ เพื่อน าเขา้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

การเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ และการเผยแพรห่นังสอืเชญิประชมุ 

 บริษทัไดมี้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 24 
มีนาคม 2560 ไดท่ี้หน่วยงาน นกัลงทุนสัมพนัธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งค าถามมายงับริษทัฯ  

 ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงรายละเอียดการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทั
ไดท้  าการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวบ้น Website พร้อมทั้งแจง้ข่าว
ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2560 
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บริษัทส านักงาน อวีาย จ ากดั 
 คุณ สุมนา  พนัธ์พงษส์านนท ์เพื่อเป็นคนกลาง และตอบค าถามในกรณี 
ท่ีมีค  าถามท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูส้อบบญัชบีรษัิท และ ตวัแทนอสิระ 

1. ส านักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited คือ คุณ ธนัวาพร ดิษฐศร  เพื่อเป็น
ตวัแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 
 

2. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย  ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงขอ
อาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ย เพ่ือเป็นตวัแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัจัดให้มีผูส้อบบญัชีและตวัแทน
อิสระ เขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

6 



วาระการประชมุ 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และ
รายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลและการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายประจ าปี 2559 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
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วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 

วาระการประชมุ 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 (วตัถุประสงค์
บริษทั) 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั โดยเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั
หน่ึงหมวด ซ่ึงเก่ียวกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมติัยกเลิกวงเงินหุ้นกูร้ะยะยาวส่วนท่ียงัไม่ไดอ้อกและเสนอ
ขาย และพิจารณาอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูร้ะยะยาวภายใน
วงเงินไม่เกิน 30,000 ลา้นบาท 



พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
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 ตามที ่เลขานุการทีป่ระชมุ ไดจั้ดท ารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 

ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่7 เมษายน 2559 และไดจั้ดสง่ใหต้ลาดหลักทรัพยภ์ายในระยะเวลา 

14 วนันับแตว่นัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  

 

 คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จงึเสนอ

ตอ่ผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ทัง้นีไ้ด ้

แนบรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ที่ไดจั้ดส่งใหพ้รอ้มกับหนังสอื

เชญิประชมุในครัง้นีแ้ลว้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับที ่1 หนา้ 16 - 42) 

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน 

 จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน 
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พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
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Corporate Group Structure 
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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. 
DC Service Center 

Co., Ltd. 

Holds 99.99% of total 
shares 

Objective to operate 
the warehousing and 
distribution. 

Home Product Center Plc. : Operating HomePro in Thailand 



Footprint in Thailand 
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  Greater Bangkok  :  24 stores 

  Upcountry          :  56 stores 

  Greater Bangkok  : 2 stores 

  Upcountry          : 9 stores 

  Malaysia        : 2 store 

as at December 31, 2016 



Sustainable Sales Growth 
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Unit : MB 

52,513 
56,928 

34,542 
40,007 

47,965 

                    2016 



Rising Other Income 

15 

•  The increase in Other Income was mainly due to increasing support fee of promotional activities,  

   as well as service income from customers under “Home Service” program. 

•  Rental & Service Income increasing from additional rental space of Market Village as well as higher 

    higher rental income from the additional HomePro’s leasable areas. 

Unit : MB 

2,428 
2,719 

3,244 
3,730 4,216 

2,253 2,510 

1,477 
1,706 

7.0% 6.8% 6.8% 7.1% 7.4%

                            

Others Rent & service %of Retail Sales

11.4% 

15.5% 

15 



SG&A Expenses 
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5.3% 

Unit : MB 

18.1% 

7,781 
9,245 

11,119 
12,283 

13,141 

10,648 11,209 

1,635 
1,931 

22.5% 23.1% 23.2% 23.4% 23.1%

                            

Sale Related Admin Exp %of Retail Sales

2016, SG&A represented 23.1% to sales comparing with 23.4% of the same period of the previous 
year.  The main decrease was due to the improvement in cost efficiency and more economies of 
scale from Mega Home business. 



NPAT & EPS 
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Unit : MB 

4,125 

2,671 
3,068 

3,313 

3,499 

7.7% 7.7%
6.9%

6.7%
7.2%

                    

NPAT %on Sales

0.28 0.25 
0.25 

0.27 0.31 

                    

NPAT EPS

2016 NPAT growth by 17.9% and NPAT % 
to sales increased from 6.7% to 7.2% 

Earnings per share (EPS) were Baht 0.31 in 
2016, up 17.9 percent as compared with last 
year. 
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ความคบืหน้าของการเข้าร่วม 
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) 

2558  
ประกาศเจตนารมณ์ 

เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติั  

2559  
จดัท าแบบประเมินตวัเอง 

และยืน่ขอรับรอง 

2560 
ไดรั้บการรับรอง 

วนัท่ี 9 มีนาคม 2560 
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 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
รายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 
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Unit : MB 

2016 2015 VAR % 

Total Assets 51,746.2 46,991.0 4,755.2 10.1 

Total Liabilities 34,255.9 30,088.4 4,167.5 13.9 

Total Equities 17,490.4 16,902.6 587.7 3.5 

Sales 56,928.4 52,512.7 4,415.6 8.4 

Total Revenue 61,144.1 56,243.2 4,900.9 8.7 

Net Profit 4,125.2 3,498.8 626.4 17.9 

Earning Per Share (Baht) 0.31 0.27 0.04 14.8 

Paid-Up Capital (M. Share) 13,151.2 13,151.2 0.0 0.0 

- ส าหรบัรายงานของผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเห็น แบบไมม่เีง ือ่นไข 

- รายละเอยีดงบแสดงฐานะการเงนิ บญัชกี าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัช ี 

  ปรากฏตามรายงานประจ าปี 
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 บรษัิทไดจั้ดท างบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบ

บัญช ีส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ซึง่ผูส้อบบัญชไีดต้รวจสอบแลว้ และ

ไดผ้่านการพจิารณาจากทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่2/2560 วันที ่24 

กมุภาพันธ ์2560 และคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่2/2560  วันที ่27 กมุภาพันธ ์2560 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่ามคีวาม

ถกูตอ้งและเพยีงพอ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน 

 จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน 
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 พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลและการจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายประจ าปี 2559 
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การจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2559 
 
 ในปี 2559 บรษัิทมกี าไรสทุธติามงบเฉพาะกจิการเทา่กับ 4,146.05 ลา้นบาทโดย

เกณฑใ์นการจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเทา่กับ 5% ของก าไร
สทุธ ิเป็นจ านวนเงนิ 207.40 ลา้นบาท 

 คณะกรรมการไดร้่วมพจิารณาเกณฑก์ารจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารอง เห็นควร
เสนอทีป่ระชมุเพือ่อนุมัตจัิดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 5% 
ของก าไรสทุธ ิเพิม่อกีเป็นจ านวนเงนิเทา่กบั 116.80 ลา้นบาท 

- ตามทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่8/2559 
  เมือ่วันที ่30 ส.ค. 59 มมีตใิหจั้ดสรรทนุส ารองไวแ้ลว้ 
  ตามกฎหมายจากก าไรสทุธงิวดเดอืน ม.ค.-ม.ิย. 59 
  จ านวน 1,810.67 ลา้นบาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 

90.60  ลา้นบาท 

- คงเหลอืตอ้งจัดสรรเพิม่จากก าไรสทุธงิวดเดอืน  
  ก.ค.-ธ.ค. 59 จ านวน 2,335.37 ลา้นบาท คดิเป็น 
  จ านวนเงนิทีต่อ้งจัดสรรเพิม่ เทา่กบั 

116.80 ลา้นบาท 
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การจา่ยเงนิปันผล 
 
 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทก าหนดไวไ้ม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของก าไร

สุทธใินแต่ละปี ทัง้นี้การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะมีการน าปัจจัยต่าง ๆ มา
พจิารณาประกอบ เชน่ ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงนิของบรษัิท สภาพ
คลอ่ง และ ปัจจัยอืน่ ๆ  

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

2556 2557 2558 

อตัราการจา่ยหุน้ปันผล  
(หุน้เดมิ : หุน้ปันผล) 

 (6 : 1) ระหวา่งกาล 
 

 (7 : 1) สิน้ปี 

 (8 : 1) ระหวา่งกาล 
 

 (15 : 1) สิน้ปี จา่ยเป็น 
เงนิสดปันผล 

มลูคา่หุน้ปันผล ตอ่หุน้ (กอ่นปรับลด) 0.3096 0.191670 

เงนิสดปันผล ตอ่หุน้ (กอ่นปรับลด) 0.0345 0.087219 
 0.10 (ระหวา่งกาล) 
 

 0.15 (สิน้ปี) 

รวมมลูคา่การจา่ยปนัผล 0.3441 0.278889 0.25 

อตัราการจา่ยเงนิปันผล 97.62% 95.90% 93.26% 
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 การจ่ายปันผลระหว่างกาล (ส าหรับผลประกอบการ ม.ค. – ม.ิย. 59 ) 

มลูคา่ตอ่หุน้ 

มลูคา่เงนิสดปันผล ตอ่หุน้ 0.12 

ซึง่ไดจ้า่ยไปแลว้ในวนัที ่28 กนัยายน 59 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่8/2559 
โดยมรีายละเอยีดดังนี ้
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 การจ่ายปันผล (ส าหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 59) 

มลูคา่ตอ่หุน้ 

มลูคา่เงนิสดปันผล คดิเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 1,972.70 ลา้นบาท 0.15 

คณะกรรมการไดร้่วมกันพจิารณาเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการจ่ายปันผลส าหรับ
ผลประกอบการ ครึง่ปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

ส าหรับการจ่ายปันผลครัง้นี้ บรษัิทจ่ายจากก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน งวด เดอืน 
กรกฎาคม – ธันวาคม  2559 ซึง่เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลในอัตรารอ้ยละ 20  ทัง้นีผู้ถ้อืหุน้ซึง่
เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีจากการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวไดต้ามมาตรา 47 ทวิ
แหง่ประมวลรัษฎากร 



สรุปการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 

จ านวน 

เงนิสด ปันผล ตอ่หุน้ 0.27 บาท 

คดิเป็นเงนิรวมท ัง้ส ิน้ โดยประมาณ 3,550.72 ลา้นบาท 

คดิเป็นอตัราการจา่ยเงนิปนัผล โดยประมาณ 85.64% 

ก าหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล 

รายละเอยีด วนัที ่

 - ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล (Record Date) 18 เม.ย. 60 

 - รวมรวบรายชือ่ตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย ์โดยวธิกีารปิด   
สมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ 

19 เม.ย. 60 

 - จา่ยเงนิปันผล 3 พ.ค. 60 
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 คณะกรรมการ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ 
 

• จัดสรรทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2559 เพิม่เตมิอกี 116.80 ลา้นบาท 

• จ่ายปันผลเป็นเงนิสด ในอัตราหุน้ละ 0.15 บาท หรอืคดิเป็นเงนิไมเ่กนิ 1,972.70 

ลา้นบาท 
 

ทัง้นีร้ายละเอยีด ของการส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยปันผล เป็นไปตามขอ้มลูที่

แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน 

 ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนนจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และ

จา่ยปันผล 
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 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
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กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระในปีนีม้จี านวน 4 ทา่น คอื 

 

1. คณุ อนันต ์ อศัวโภคนิ  กรรมการ 

 

2. คณุ พรวฒุ ิ สารสนิ  กรรมการ และกรรมการอสิระ 

 

3. คณุ คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ 

 

4. คณุ อาชวนิ อศัวโภคนิ  กรรมการ 

ตามทีค่ณะกรรมการมนีโยบายในการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนนอ้ย สามารถเสนอชือ่
บุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แต่วันที ่13 ตุลาคม 2559 ถงึวันที ่13 
มกราคม 2560 ปรากฎวา่ไมม่บีคุคลใดเสนอชือ่เขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษัิท 
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ในการคดัเลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ ของบริษทัฯ มีหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลท่ีมี
ความเหมาะสมเขา้เป็น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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คุณสมบัตทิั่วไปของกรรมการ 

1. เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 

2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

3. ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต 

4. ไม่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

คุณสมบัตเิฉพาะของกรรมการอสิระ 

1. ถือหุน้นอ้ยกวา่ร้อยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้นบัรวมหุ้นท่ี
ถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ไดเ้ป็นพนกังาน หรือลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า
ของบริษทั หรือบริษทัร่วม หรือบริษทัยอ่ย หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ในปัจจุบนัและช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 

3. ไม่ไดเ้ป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ในปัจจุบนัและช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา) 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ ในปัจจุบนัและช่วง
ระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 



คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาเห็นวา่จ านวนคณะกรรมการในปัจจุบนัมีความเหมาะสม
แล้ว และเท่ากับจ านวนตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีก าหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจ านวน
กรรมการ 5 – 12 คน ทั้งน้ีบริษทัยงัไม่มีนโยบายการเพ่ิมจ านวนกรรมการ และไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑก์ารสรรหา  โดย
พิจารณาจากคุณสมบติั และเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั และในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
กรรมการของบริษทัไม่เคยเป็นพนกังาน หรือหุน้ส่วนของบริษทัผูส้อบบญัชี   

ส าหรับ คุณพรวุฒิ สารสิน ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 นบัถึงปัจจุบนั
เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบติั และเห็นว่า คุณพรวุฒิ   
สารสิน มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง รวมถึงการคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงจะสามารถให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั
ไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได ้ทั้งน้ีบริษทัไดมี้
การก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5 หน้า 69 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  โดยบุคคล
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัว่ามีคุณสมบติั
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมทั้งไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการอ่ืนจากผูถื้อหุ้นให้พิจารณา  จึงขอเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  ทั้งน้ีตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีประวติัของกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งดงัน้ี 
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ประวตักิารศกึษา   - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 - ปรญิญาโท วศิวอตุสาหการ Illinois Institute of Technology, USA 
 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

ชือ่  นาย อนันต ์ อศัวโภคนิ  อาย ุ 66  ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ (โดยเป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิท) 

ประวตักิารอบรม  Director Certification Program (DCP) 2004 

ประสบการณ์ (บางสว่น) 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
- ประธานกรรมการ   บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป 
- กรรมการ    บมจ. ควอลติีเ้ฮา้ส ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท 
 - บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  4 แหง่ 
 - บรษัิท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  15 แหง่ 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 
 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 91.67% 

จ านวนวาระและจ านวนปีทีก่รรมการเคยด ารงต าแหน่ง   
 - 5 วาระ ในปี 2544, 2548, 2551, 2554 และ 2557 
 
สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง    : 19,921,741 หุน้ คดิเป็น 0.15% 
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ ี
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วนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ 29 พฤษภาคม 2544 

อาชพีหลัก ประธานกรรมการ บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์(พัฒนาอสงัหารมิทรัพย)์ 

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร   : บดิาของนาย อาชวณิ  อัศวโภคนิ 

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด 

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 

(หนา้ 62-63) 



 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู  ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนินงานของบรษัิท และในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 
กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุน้ส่วนของบริษัทผูส้อบบัญชี รวมถึงม ี
คณุสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ คณุ อนนัต ์อศัวโภคนิ กลับ
เขา้เป็นกรรมการ ตามเดมิ 

 มตขิองทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน 

 จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัตติามหลักการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแตง่ตัง้ จะงดออกเสยีงในวาระนี ้
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ประวตักิารศกึษา   - ปรญิญาตร ี บรหิารธรุกจิ  Boston University, USA 
 - ปรญิญาโท  บรหิารธรุกจิ Pepperdine University, USA 

ชือ่  นาย พรวฒุ ิ สารสนิ  อาย ุ 57  ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการอสิระ 

ประวตักิารอบรม  Director Accreditation Program (DAP) 2005 

ประสบการณ์ (บางสว่น) 
- ประธานกรรมการ   บจ. ไทยน ้าทพิย ์
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. จรงุไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้ 
- กรรมการ    บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด)์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท 
 - บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  4 แหง่ 
 - บรษัิท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  10 แหง่ 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 
 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 91.67% 

จ านวนวาระและจ านวนปีทีก่รรมการเคยด ารงต าแหน่ง   
 - 1 วาระ ในปี 2558  โดยรับแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทน คณุ พงส ์ สารสนิ เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2558 
 
สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง    : ไมม่ ี
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ ี
ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร   : ไมม่ ี
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วนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ 1 ตลุาคม 2558 

อาชพีหลัก ประธานกรรมการ บจ. ไทยน ้าทพิย ์(ผลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่) 

การมสีว่นไดเ้สยีในปัจจบุันและชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา (กรรมการอสิระ) 
1. ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า 
2. ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย) 
3. ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียส าคัญอันอาจมผีลท าใหม้สีามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ 

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด 

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 

(หนา้ 64-65) 



 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่ไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑจ์ากความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานของบรษัิท และในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 
กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุน้ส่วนของบริษัทผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ี
คุณสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ คุณพรวุฒ ิ สารสนิ 
กลับเขา้เป็นกรรมการ และกรรมการอสิระ ตามเดมิ 

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน 

 จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัตติาม

หลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแตง่ตัง้ จะงดออกเสยีงในวาระนี ้
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ประวตักิารศกึษา   - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

ชือ่  นาย คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ  อาย ุ 59  ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ (โดยเป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิท) 

ประวตักิารอบรม  Director Certification Program (DCP) 2001 

ประสบการณ์ (บางสว่น) 
- กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ  บมจ. โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ 
- กรรมการ และกรรมการบรหิาร  บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท 
 - บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  2 แหง่ 
 - บรษัิท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  5 แหง่ 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 
 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 100% 
 - การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 100% 

จ านวนวาระและจ านวนปีทีก่รรมการเคยด ารงต าแหน่ง   
 - 5 วาระ ในปี 2544, 2548, 2551, 2554 และ 2557 
 
สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง    : 142,014,553 หุน้ คดิเป็น 1.08% 
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ ี
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วนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ 29 พฤษภาคม 2544 

อาชพีหลัก กรรมการผูจั้ดการ บมจ. โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์(คา้ปลกี) 

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร   : ไมม่ ี

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด 

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 

(หนา้ 66-67) 



 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนินงานของบรษัิท และ
ในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา กรรมการของบรษัิทไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุน้สว่นของบรษัิท
ผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ีคุณสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ.บรษัิทมหาชน พ.ศ.2535 เสนอ 
คณุ คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ กลับเขา้เป็นกรรมการตามเดมิ 

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน 

 จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัตติาม

หลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแต่งตัง้ จะงดออกเสยีงใน

วาระนี ้
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ประวตักิารศกึษา   - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์ University of Pennsylvania, USA 
 - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ University of Pennsylvania, USA 

ชือ่  นาย อาชวณิ อศัวโภคนิ อาย ุ 41  ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ 

ประวตักิารอบรม  Director Certification Program (DCP) 2014 

ประสบการณ์ (บางสว่น) 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ  บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ไทยพาณชิย ์จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท 
 - บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  1 แหง่ 
 - บรษัิท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  1 แหง่ 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 
 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 10 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 83.33% 

จ านวนวาระและจ านวนปีทีก่รรมการเคยด ารงต าแหน่ง   
 - 1 วาระ ในปี 2557 
 
สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง    : ไมม่ ี
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ ี
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วนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ 10 เมษายน 2557 

อาชพีหลัก ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ บลจ.จัดการกองทนุไทยพาณชิย ์(บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน) 

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร   : บตุรของ คณุ อนันต ์ อัศวโภคนิ 

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด 

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 

(หนา้ 68) 



 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนินงานของบรษัิท และ
ในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา กรรมการของบรษัิทไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุน้สว่นของบรษัิท
ผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ีคุณสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ 
คณุอาชวณิ  อศัวโภคนิ เป็นกรรมการ ของบรษัิทตามเดมิ 

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน 

 จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัตติาม

หลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแต่งตัง้ จะงดออกเสยีงใน

วาระนี ้
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 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

40 



 บรษัิทฯ มขีัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาอนุมัตใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
โดยมหีลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวด้งันี้ 

1. พจิาณาตามความเหมาะสมซึง่เทียบเคียงจากหลักเกณฑ์วธิกิาร อัตราการจ่าย หนา้ที่ความ
รับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย  กับบรษัิทซึง่อยู่ในธุรกจิ / อตุสาหกรรมเดยีวกัน และโดยค านงึถงึ
สภาพคลอ่งของบรษัิท 
 

2. พจิารณาจากผลประกอบการบรษัิท ณ สิน้ปี และจะจา่ยเมือ่บรษัิทมกี าไร 
 

3. พจิารณาจา่ยเมือ่บรษัิทไดจ้า่ยผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้และพนักงานแลว้ 

องคป์ระกอบของคา่ตอบแทนกรรมการ คอื คา่ตอบแทนรายเดอืนในการใหค้ าแนะน าในดา้นตา่ง ๆ 
แก่คณะท างานของบริษัท และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึง่โดยปกติบริษัทไดม้ีการจัดประชุม
คณะกรรมการอยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง้ และมกีารจัดประชมุคณะกรรมการชดุพเิศษอืน่ ๆ  
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ปีทีจ่า่ยคา่ตอบแทน จ านวนเงนิทีอ่นมุตั ิ จ านวนเงนิทีจ่า่ยจรงิ 

2557 12,000,000 บาท 10,930,000 บาท 

2558 12,000,000 บาท 10,930,000 บาท 

2559 12,000,000 บาท 11,150,000 บาท 

ขอ้มลูการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการในปีทีผ่า่นมา 

คณะกรรมการ จ านวนการประชุมปี    9 

 - คณะกรรมการบรษัิท 12 

 - คณะกรรมการบรหิาร 12 

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12 

 - คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอนแทน 2 

ทัง้นี้ในปีทีผ่่านมา บรษัิทมกีารจัดประชมุคณะกรรมบรษัิท และคณะกรรมการชดุพเิศษ 
รวมถงึการจา่ยคา่ตอบแทนในปีทีผ่า่นมาดงันี้ 
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 คณะกรรมการเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่พจิารณาจากผล
การด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงนิปันผล รวมถงึภาระหนา้ทีข่องกรรมการแต่ละคณะแลว้ จงึ
เสนอขออนุมัตจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยในปี 2560 รวมเป็นเงนิไมเ่กนิ 12,000,000 บาท 
ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนัตัง้แตปี่ 2554 - 2559 โดยมรีายละเอยีดการจา่ยคา่ตอบแทน ดงันี้ 

องคป์ระกอบคา่ตอบแทน จ านวนเงนิ 

คา่ตอบแทนกรรมการ 

1. คา่ตอบแทนรายเดอืน 

      - ประธานกรรมการ 80,000 บาท / คน / เดอืน 

      - กรรมการ 40,000 บาท / คน / เดอืน 

2. คา่ตอบแทนตามการประชมุ 

      - ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน / ครัง้ทเีขา้รว่ประชมุ 

      - กรรมการ 20,000 บาท / คน /ครัง้ทเีขา้รว่ประชมุ 

คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย : ก าหนดจา่ยคา่ประชมุเป็นรายครัง้ตามการประชมุ 
(คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

      คา่ตอบแทนตามการประชมุ 

      - ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน /ครัง้ทเีขา้รว่ประชมุ 

      - กรรมการ 20,000 บาท / คน /ครัง้ทเีขา้รว่ประชมุ 

 ส าหรับสทิธปิระโยชนอ์ืน่ทีใ่หก้บักรรมการ มเีฉพาะการใหส้วัสดกิารในการซือ้สนิคา้ในราคาทีไ่ดรั้บสว่นลดเท่านัน้ 
ซึง่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บังคับบรัษัท และสวัสดกิารดังกล่าวบรษัิทไดใ้หใ้นอัตราไม่มากกว่าอัตราทีใ่หก้ับ
ลกูคา้ระดบั VIP ทั่วไปโดยก าหนดในอตัราสงูสดุไมเ่กนิ 10% 
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 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัตติาม

หลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บคา่ตอบแทน จะงดออกเสยีงในวาระนี ้

 จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน 
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 พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 
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การเสนอเงนิบ าเหน็จกรรมการ (เงนิรางวัลประจ าปี) มขีัน้ตอนการพจิารณาโดยผา่น 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เสนอตอ่คณะกรรมการเพือ่พจิารณา
อนุมัตใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดพ้จิารณากลั่นกรองถงึความเหมาะสมต่าง ๆ  
โดยมหีลักเกณฑด์ังนี ้

 
1. เนื่องจากคณะกรรมการมสี่วนก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน รวมถงึ

การใหค้ าปรกึษาในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบรษัิท พจิารณาไดจ้ากผล
ก าไรสทุธขิองบรษัิทมกีารเตบิโตเพิม่ขึน้จากปี 2558 เทา่กบั 17.90% 

 
2. ในปี 2559 ดัชน ีSET50 เพิม่ขึน้ 18.60% เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี 2558 แตม่ลูคา่

หลักทรัพยต์ามราคาตลาด หรอื Market Capitalization ของบรษัิทเพิม่ขึน้ถงึ 
50% ซึง่เกดิจากการมสีว่นรว่มของกรรมการ 

ปีทีจ่า่ยคา่ตอบแทน จ านวนเงนิทีอ่นมุตั ิ จ านวนเงนิทีจ่า่ยจรงิ 

2556 25,000,000 บาท 25,000,000 บาท 

2557 27,000,000 บาท 27,000,000 บาท 

2558 30,000,000 บาท 30,000,000 บาท 

ขอ้มลูการจา่ยเงนิบ าเหน็จกรรมการในปีทีผ่า่นมา 
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 คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ซึ่งไดก้ลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมเดยีวกัน รวมถงึพจิารณาจากการขยายตัวทางธุรกจิและการเตบิโตของ
บริษัทแลว้ เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 เป็นจ านวน
32,000,000 บาท 

 จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัตติาม

หลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บคา่ตอบแทน จะงดออกเสยีงในวาระนี ้

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญชหีลายราย โดยพจิารณาจากผลการ
ปฏบิัตงิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญช ีและไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้
พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบสอบบัญช ีจากบรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจ าปี 
2560 ดังมรีายชือ่ผูส้อบบัญชตีอ่ไปนี ้

- นางกิง่กาญจน ์ อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4496 และ/หรอื 

- นางสาว สมุนา  พันธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5872 และ/หรอื 

- นาย โสภณ  เพิม่ศริวิัลลภ   ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3182 และ/หรอื 

- นาย ชยพล  ศภุเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3972  และ/หรอื 

- นางสาว พมิพใ์จ มานติขจรกจิ    ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4521 

ประวตัผิูส้อบบัญช ีตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับที ่6 หนา้ 70 - 71 ในหนังสอืเชญิประชมุ 

ส าหรับคา่สอบบัญชใีนปีทีผ่า่นมามขีอ้มลูดังนี ้

คา่สอบบญัช ี ปี    7 ปี    8 ปี    9 

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษัิท 
และบรษัิทยอ่ย 

2,090,000 บาท 2,090,000 บาท 2,290,000 บาท 

คา่สอบทานงบรายไตรมาสของบรษัิท 
และบรษัิทยอ่ยรวมทัง้ปี 

1,110,000 บาท 1,110,000 บาท 1,125,000 บาท 

รวมเป็นเงนิ 3,20 ,    บาท 3,20 ,    บาท 3,415,    บาท 
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ทัง้นี้จากมาตรฐานการท างานทีด่ ีมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบัญช ีรวมทัง้ปฏบิัตหินา้ทีไ่ดเ้ป็น
อย่างดตีลอด นอกจากนี้เมือ่เทยีบกับปรมิาณงานและอัตราค่าสอบบัญชขีองบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ใน
ระดับเดยีวกันแลว้ เห็นวา่มคี่าสอบบัญชทีีเ่หมาะสม จงึขอเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตคิ่าสอบบัญชี

ประจ าปี 2560 เป็นเงนิ 3,415,000 บาท 
 
นอกเหนือจากค่าสอบบัญชแีลว้ บรษัิทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอืน่ ไดแ้ก่ ค่าสังเกตกาณ์ท าลาย

สนิคา้ประมาณ 100,000 บาท และในระหวา่งปีอาจมคีา่ใชจ้่ายเกีย่วกับคา่สอบบัญชเีพิม่ขึน้ไดเ้นือ่งจาก
การขยายสาขาเพิม่เตมิขึน้ หรอืการจดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิทใหม่ ของทัง้บรษัิทและบรษัิทในเครอื หรอื
คา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ อันเกีย่วกับการสอบบัญช ี ซึง่คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่เตมินี้ บรษัิทขออนุมัตปิระมาณค่าใชจ้่าย
ไวไ้มเ่กนิ 1,000,000 บาท  โดยมรีายละเอยีดคา่สอบบัญชปีระจ าปี 2560 ดังนี ้

คา่สอบบญัช ี ปี   60 

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษัิท 
และบรษัิทยอ่ย 

2,290,000 บาท 

คา่สอบทานงบรายไตรมาสของบรษัิท 
และบรษัิทยอ่ยรวมทัง้ปี 

1,125,000 บาท 

รวมเป็นเงนิ 3,415,    บาท 
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ในกรณีทีผู่ส้อบบัญชดีังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ใหบ้รษัิทส านักงาน  

อวีาย จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของส านักงาน ท าหนา้ทีต่รวจสอบบัญชแีละ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทแทนผูส้อบบัญชดีังกลา่วได ้

บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีาก บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชขีอง

บรษัิทเป็นเวลา 9 ปี แตไ่ดเ้ปลีย่นผูส้อบบัญชทีีม่อี านาจลงนามในงบการเงนิของบรษัิท

มาแลว้ 2 ราย โดยผูส้อบบัญชทีีจ่ะลงนามในงบการเงนิของบรษัิทในปี 2560 ไดแ้ก ่

นางสาวสมุนา  พันธพ์งษ์สานนท ์ซึง่ไดรั้บแตต่ัง้เป็นผูส้อบบัญชตีัง้แตปี่ 2558 จนถงึปัจจุบัน

เป็นเวลา 2 ปีแลว้ ทัง้นีผู้ส้อบบัญชมีไิดม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้

รายใหญ ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดังกลา่ว โดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และผูส้อบบัญชี

ของบรษัิทยอ่ย สงักดัส านักงานสอบบัญชเีดยีวกัน 
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 คณะกรรมการเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงึอนุมัตเิพือ่น าเสนอ
ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ี จากบรษัิทส านักงาน อวีาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และ อนุมัตคิา่สอบบัญชปีระจ าปี 2560 ตาม
รายละเอยีดขา้งตน้ 

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน 

 จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน 
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 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วตัถุประสงค์บริษัท) 

53 



เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในปัจจุบันไดเ้ปลีย่นแปลงไป รวมถงึบรษัิทมคีวาม

จ าเป็นในการสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ และโอกาสการท าธุรกจิในรูปแบบใหม่ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สนิคา้และบรกิารของบรษัิท แต่ปัจจุบันวัตถุประสงคท์ีร่ะบุไวนั้น้ยังมขีอ้ความไม่ชดัเจนและ

ครอบคลมุ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตแิกไ้ขเพิม่เตมิ

หนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 (วตัถปุระสงคข์องบรษัิท) โดยแกไ้ขวตัถปุระสงคเ์ดมิ 3 ขอ้ และ

เพิม่เตมิวตัถปุระสงคจ์ากเดมิทีม่ ี47 ขอ้ เพิม่อกี 2 ขอ้ รวมเป็น 49 ขอ้ โดยมรีายละเอยีดที่

ขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ดังนี ้ 
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ดังนัน้ เพื่อใหส้ามารถรองรับธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลง นวัตกรรมใหม่ๆ และโอกาสทาง

ธุรกจิใหม่ๆ ที่เกดิขึ้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึง

เพิม่เตมิวตัถปุระสงคใ์หส้อดคลอ้งกนั เพือ่มคีวามชดัเจนและครอบคลมุ 



วตัถปุระสงคท์ีข่อแกไ้ข 
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ขอ้ 8 ประกอบกจิการคา้ ขา้ว ขา้วโพด มันส าปะหลัง มันส าปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหมิพานต ์ถ่ัว งา ละหุ่ง ปาลม์น ้ามัน ปอ 

ฝ้าย นุ่น พชืไร่ ผลติภัณฑจ์ากสนิคา้ดังกล่าว คร่ัง หนังสัตว ์เขาสัตว ์ไม ้แร่ ยาง ยางดบิ ยางแผ่น หรอืยางชนิดอืน่อันผลติขึน้หรือ

ไดม้าจากสว่นหนึง่สว่นใดของตน้ยางพารา ของป่า สมนุไพร และพชืผลทางเกษตรอืน่ทกุชนดิ 

ขอ้  7 ประกอบกจิการผลติและจัดจ าหน่าย รับจา้งผลติ แลกเปลีย่น ใหเ้ชา่ ซึง่เทปคาสเซ็ท เทปเพลง เทปเปลา่ เทปวดีโีอ เทปวดีโีอ

เปลา่ แผน่ซดี ีแผน่ซดีเีปลา่ ซดีสี าเร็จรปู วซีดี ีโสตทัศนูปกรณ์และโสตทัศนูวตัถทุกุชนดิ รวมทัง้ส ิง่บันทกึเสยีงและวสัดโุทรทัศน ์ 

ขอ้    ประกอบกจิการผลติและจ าหน่ายเครือ่งก าเนดิกระแสไฟฟ้า และดา้นพลังงานแสงอาทติย ์ใหแ้กภ่าครัฐและภาคเอกชน 

วตัถปุระสงคเ์ดมิ 

วตัถปุระสงคท์ ีข่อแกไ้ข 

ขอ้ 8  ประกอบกจิการคา้ ขา้ว ขา้วโพด มันส าปะหลัง มันส าปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหมิพานต ์ถ่ัว งา ละหุ่ง ปาลม์น ้ามัน ปอ 

ฝ้าย นุ่น พชืไร่ ผลติภัณฑจ์ากสนิคา้ดังกล่าว คร่ัง หนังสัตว ์เขาสัตว ์ไม ้แร่ ยาง ยางดบิ ยางแผ่น หรอืยางชนิดอืน่อันผลติขึน้หรือ

ไดม้าจากสว่นหนึง่สว่นใดของตน้ยางพารา ของป่า สมนุไพร และพชืผลทางเกษตรอืน่ทกุชนดิ รวมท ัง้เมล็ดพนัธุค์วบคมุ 

ขอ้  7 ประกอบกจิการผลติและจัดจ าหน่าย รับจา้งผลติ แลกเปลีย่น ใหเ้ชา่ ซึง่เทปคาสเซ็ท เทปเพลง เทปเปลา่ เทปวดีโีอ เทปวดีโีอ

เปลา่ แผ่นซดี ีแผ่นซดีเีปล่า ซดีสี าเร็จรูป วซีดี ีโสตทัศนูปกรณ์ และโสตทัศนูวัตถุทุกชนดิ สิง่บันทกึเสยีงและวัสดโุทรทัศน์ รวมท ัง้

การประกอบกจิการคา้ซึง่เครือ่งวทิยคุมนาคมหรอือปุกรณ์ใดๆ ของเครือ่งวทิยุคมนาคม 

ขอ้     ประกอบกจิการผลติและจ าหน่ายเครือ่งก าเนดิกระแสไฟฟ้า ดา้นพลังงานแสงอาทติย ์รวมถงึทีไ่ดจ้ากพลงังานทางเลอืก

หรอืพลงังานทดแทนในรปูแบบตา่งๆ ทุกประเภท อาท ิ เก ีย่วกบัพลงังานไฟฟ้า พลงัน า้หรอืไอน า้ กา๊ซธรรมชาต ิ พลงังาน

อนัไดม้าจากธรรมชาต ิอาท ิลม ความรอ้นจากธรรมชาต ิแสงแดด แรธ่าต ุหรอืเชือ้เพลงิอืน่ๆ ใหแ้กภ่าครัฐและภาคเอกชน 



วตัถปุระสงคท์ีข่อเพิม่เตมิ 
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1. ประกอบกจิการ คน้ควา้ วจัิย พัฒนา ส ารวจ ออกแบบ หรอืใหก้ารสนับสนุน ซึง่วทิยาการ นวัตกรรม 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อันเกีย่วกับผลติภัณฑห์รอืสนิคา้ กรรมวธิหีรอืกระบวนการต่างๆ ที่

เกีย่วกบั หรอืตอ่เนือ่งกบั หรอืสนับสนุนกจิการของบรษัิท และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในเชงิอตุสาหกรรม 

พาณชิยกรรม เกษตรกรรม เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการด าเนนิกจิการของบรษัิท 

 

2. ประกอบกจิการ หรอืใหก้ารสนันสนุน การคน้ควา้ วจิัย พัฒนา และรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกับธุรกจิ

พลังงานทางเลอืกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆทุกประเภท รวมถงึการประกอบกจิการ

โรงงานเพือ่ผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์และพลังงานทางเลอืกหรอืพลังงานทดแทนใน

รูปแบบต่างๆทุกประเภท รวมถงึการซือ้ขาย จัดหา รับเหมาก่อสรา้ง แปรสภาพ วางแผน สรา้ง 

ตรวจสอบ วเิคราะห ์ออกแบบตดิตัง้ จัดใหไ้ดม้า และด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับพลังงานดังกลา่ว

เพือ่ใหส้ามารถขายและใหบ้รกิารแกล่กูคา้ทั่วไป 



 คณะกรรมการเห็นควรแกไ้ขเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบรษัิท เพือ่ใหม้คีวามชัดเจนและ
ครอบคลุม รองรับการเปลีย่นแปลง นวัตกรรมใหม่ๆ และการขยายธุรกจิในรูปแบบใหม่ๆ 
จึงอนุมัติเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัตแิกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธขิอ้ 3 (วัตถุประสงคข์องบรษัิท)  โดยแกไ้ขวัตถุประสงคเ์ดมิ  3 ขอ้ และ
เพิม่เตมิวัตถปุระสงคจ์ากเดมิทีม่ ี47 ขอ้ เพิม่อกี 2 ขอ้ รวมเป็น 49 ขอ้ โดยมรีายละเอยีด
ตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

 จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน 
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 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 



 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อบังคับ
หน่ึงหมวด ซ่ึงเกีย่วกบัการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
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 สบืเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิฉบับที ่74/2557 เรือ่งการประชมุผ่าน

สือ่อเิล็กทรอนิกส ์ โดยประกาศเมื่อวันที่ 27 มถิุนายน 2557  ไดก้ าหนดใหก้ารประชุมที่กฎหมาย

บญัญัตใิหต้อ้งมกีารประชมุ นอกจากจะด าเนนิการตามวธิกีารทีบ่ัญญัตไิวใ้นกฎหมายแตล่ะฉบับแลว้ จะ

จัดใหม้กีารประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสก์็ได ้

 กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ไดอ้อกค าชีแ้จง  เมือ่วันที ่23 กันยายน 2559  ดังนี้ กรณีบรษัิท

มหาชนจ ากดั หากประสงคจ์ะประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์จะตอ้งมกีารก าหนดเรือ่งการประชมุผ่านสือ่

อเิล็กทรอนกิสไ์วใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทมหาชนจ ากดั 

 ดังนัน้  เพือ่ความคล่องตัวและความสะดวกในการจัดการประชมุคณะกรรมการ  และเพือ่

รองรับหากในอนาคตมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบักฎหมายหรอืกฎเกณฑต์า่งๆ ทีเ่กีย่วกับการจัดประชมุผู ้

ถอืหุน้ผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกสไ์ด ้ บรษัิทจงึไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับของบรษัิทจากเดมิมทีัง้หมด 9 

หมวด จ านวน 50 ขอ้ เป็น 10 หมวด จ านวน 52 ขอ้ โดยเพิม่เตมิหมวดที ่5 เรือ่งการประชมุผ่านสือ่

อเิล็กทรอนกิส ์ขอ้ 31 และขอ้ 32  

 ส าหรับขอ้บงัคบัทีเ่พิม่เตมิมดีงันี ้
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หมวดที ่  

การประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

 

 ขอ้  31. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผูถ้ือหุน้ ประธานกรรมการจะ

ก าหนดใหจั้ดการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกสก์็ได ้การประชุมผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกสใ์หป้ฎบิัตติาม

หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 ขอ้  32. ในกรณีทีป่ระธานกรรมการก าหนดใหจั้ดการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์การ

เรยีกประชมุคณะกรรมการหรอืประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บ

มอบหมายจากประธานกรรมการ สง่หนังสอืนัดประชมุไปยังกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกว่า 7 วันกอ่น

การประชมุ หรอืจะสง่หนังสอืนัดประชมุโดยวธิกีารสง่จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์แทนก็ได ้



 คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เห็นควรน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัติ
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับของบรษัิท จากเดมิทีม่ทีัง้หมด 9 หมวด จ านวน 50 ขอ้ เป็น 10 
หมวด จ านวน 52 ขอ้ โดยเพิม่เตมิหมวดที ่5 ซึง่เกีย่วกับการประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์
และการแกไ้ขเพิม่เตมิดังกลา่วมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บังคับฉบับเดมิตัง้แตห่มวดที่ 5 
ถงึหมวดที ่9 ขอ้ 31 ถงึขอ้ 50 เพือ่เปลีย่นแปลงล าดับเลขทีห่มวดและเลขขอ้ในขอ้บังคับ
ฉบับใหมข่องบรษัิทดว้ย โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

 จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน 

61 

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 



 พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอ
ขาย และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายใน
วงเงินไม่เกนิ 30,000 ล้านบาท 
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 เนื่องจากบรษัิทมีแผนการขยายธุรกจิอย่างต่อเนื่อง ท าใหต้อ้งจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น

นอกเหนือจากเงนิทุนจากการด าเนนิงาน เพือ่ใหบ้รษัิทฯ สามารถมทีางเลอืกในการระดมทุนทมีตีน้ทุน

ทางการเงนิต ่าและสามารถระดมทุนโดยการออกหุน้กูไ้ดค้ล่องตัวมากขึน้ จงึขอเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้เพือ่พจิารณา โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.  บรษัิทขอเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัยิกเลกิวงเงนิหุน้กูร้ะยะยาวทีไ่ดข้ออนุมัตไิวต้าม

มตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556  ในส่วนทีย่ังไม่มกีารออกและเสนอขาย  โดยสิน้สุดในวัน

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560  ณ วันที ่  5 เมษายน 2560 บรษัิทมวีงเงนิหุน้กูร้ะยะยาวคงเหลอื

จ านวน 5,750 ลา้นบาท 

2.  พจิารณาอนุมัตใิหอ้อกและเสนอขายหุน้กูร้ะยะยาว ภายในวงเงนิไม่เกนิ 30,000 ลา้นบาท และ

บรษัิทสามารถออกหุน้กูร้ะยะยาวทดแทนเพิม่เตมิไดอ้กีภายในวงเงนิดังกล่าวขา้งตน้ หากบรษัิทไดม้ี

การซือ้คนืหุน้กู ้และ/หรอืไถถ่อนหุน้กูไ้มว่า่ดว้ยกรณีใดๆ ภายใตเ้งือ่นไขดงันี้ 
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ประเภท  หุน้กูท้กุประเภท (ดอ้ยสทิธหิรอืไมด่อ้ยสทิธ ิมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูห้รอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้และมปีระกัน

หรอืไมม่ปีระกัน ตามความเหมาะสมของตลาดในแตล่ะขณะทีม่กีารออกและเสนอขายหุน้กู)้ 

สกลุเงนิ สกลุเงนิบาท, ดอลลา่รส์หรัฐอเมรกิา และ/หรอื สกลุเงนิตา่งประเทศอืน่ 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิตน้ของหุน้กูท้ีจ่ะออกจะไมเ่กนิ 30,000 ลา้นบาทหรอืเงนิสกลุดอลลา่รส์หรัฐอเมรกิา หรอื

เงนิสกลุตา่งประเทศอืน่ในจ านวนทีเ่ทยีบเทา่  โดยใชอ้ัตราแลกเปลีย่นในขณะทีม่กีารออกหุน้กูแ้ตล่ะ

คราวไดต้ามทีบ่รษัิทฯ จะเห็นสมควร 

การเสนอขาย เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดตามหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยไ์มว่า่จะเสนอขายภายในประเทศหรอืตา่งประเทศโดยอาจเสนอขาย

ครัง้เดยีวเต็มจ านวน และ/หรอืเป็นคราวๆ ไป ขึน้อยู่กับดุลพนิจิและความจ าเป็นในการใชเ้งนิของ

บรษัิทและอาจออกและเสนอขายเพือ่ทดแทนหุน้กูท้ีเ่คยออกและเสนอขายแลว้  

อาย ุ ขึน้อยูก่ับสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ โดยสามารถก าหนดใหม้กีารไถ่

ถอนกอ่นครบก าหนดอายหุุน้กูห้รอืไมก็่ได ้

อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่ับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขาย 

สทิธขิองบรษิทัในการไถถ่อนหุน้กู ้
คนืกอ่นครบก าหนด (Call Option)  

บรษัิทฯ อาจก าหนดใหม้สีทิธใินการไถถ่อนหุน้กูค้นืกอ่นครบก าหนดรวมทัง้การซือ้คนืหุน้กูด้ังกลา่ว 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้กูใ้นการไถถ่อน
กอ่นก าหนด (Put Option) 

บรษัิทฯ อาจก าหนดใหส้ทิธผิูถ้ือหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนครบก าหนด ตามเงือ่นไขที่จะได ้
ก าหนดตอ่ไป 

ตลาดรอง บรษัิทฯ อาจจดทะเบียนหุน้กูก้ับศูนย์ซือ้ขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซือ้ขายตราสารหนี้อื่นใน
ตา่งประเทศ 
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 ในกรณีทีม่กีารไถถ่อนหุน้กูไ้มว่่าดว้ยกรณีใด รวมทัง้กรณีทีม่กีารซือ้คนืหุน้กูด้ังกลา่ว อันมี

ผลใหต้น้เงนิคงคา้งของหุน้กูล้ดลง ใหบ้รษัิทฯ สามารถออกหุน้กูเ้พิม่เตมิไดอ้กีภายในวงเงนิทีข่ออนุมัติ

จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดงักลา่วขา้งตน้ 

 ทัง้นี้ใหม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ัดการ เป็นผูม้อี านาจในการก าหนดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 

และรายละเอยีดอืน่ๆ ที ่เกีย่วขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้ตามความจ าเป็นและเห็นสมควรที่

จะตอ้งก าหนดตามกฎหมาย รวมถงึการน าหุน้กูด้งักลา่วไปจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ

ไทย และ/หรอืสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรอืตลาดรอง

อืน่ๆ ตลอดจนใหม้อี านาจด าเนินการขออนุญาต เปิดเผยขอ้มูลและด าเนินการอืน่ใดกับหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง การแตง่ตัง้ทีป่รกึษาหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมทัง้การเขา้ท า

การตกลง การลงนามและการแกไ้ขเอกสารและสญัญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมอี านาจใจการด าเนนิการ

ใดๆ เพือ่ใหก้ารออกและเสนอขายหุน้กูป้ระสบผลส าเร็จ 



 คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เห็นควรน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัติ
ยกเลกิวงเงนิหุน้กูร้ะยะยาวสว่นทียั่งไมไ่ดอ้อกและเสนอขาย และพจิารณาอนุมัตใิหบ้รษัิท
ออกและเสนอขายหุน้กูร้ะยะยาวภายในวงเงนิไมเ่กนิ 30,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด
ตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

 จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน 
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 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 



 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
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