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HomePro is the leading home improvement retailer in Thailand.

HomePro’s product covers 40,000 items

HomePro operate 84 stores nationwide

HomePro provides complete service as One Stop Shopping

Listed in the Stock Exchange of Thailand (SET - hmpro, BB - hmpro:tb)

About HomePro



ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจง้ไวต้าม
หนังสือเชิญประชุม โดยผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้รายละเอียดของแต่ละ
วาระก่อนการลงคะแนน

หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้ซกัถาม ใหย้กมือข้ึน พร้อม
แจง้ช่ือ จากนั้นให้ผูถื้อหุ้นแจง้ขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้ซกัถาม เพื่อให้ท่ีประชุม
ตอบขอ้ซกัถามดงักล่าว
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การด าเนินการประชุม



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
ความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัไดน้ าคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตาม
ความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้

ส าหรับใบลงคะแนนในส่วนท่ีเห็นดว้ย ซ่ึงไม่ไดเ้ก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่าน
ส่งคืนหลงัจากจบการประชุม

ส าหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
สามารถดูไดจ้ากส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 7 (หน้า 74)ในหนงัสือเชิญประชุม
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การด าเนินการประชุม



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และช่ือกรรมการ โดยมี
หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการเสนอ ผา่น Web Site พร้อมทั้งแจง้ข่าวผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตั้งแต่วนัท่ี  2 ตุลาคม 2560 และก าหนดส้ินสุดการรับการเสนอวาระในวนัท่ี 15 มกราคม 2561
ทั้งน้ีในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและช่ือกรรมการของผูถื้อหุ้นดงักล่าว  ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดเสนอวาระการประชุม และช่ือกรรมการ เพื่อน าเขา้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561

บริษทัไดมี้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 26

มีนาคม 2561 ไดท่ี้หน่วยงาน นกัลงทุนสมัพนัธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งค าถามมายงับริษทัฯ 

ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงรายละเอียดการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทั
ไดท้ าการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวบ้น Website พร้อมทั้งแจง้ข่าว
ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 7 มีนาคม 2561
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บริษัทส านักงาน อวีาย จ ากดั
คุณ ก่ิงกาญจน์  อศัวรังสฤษฏ ์ เพื่อเป็นคนกลาง และตอบค าถามในกรณี

ท่ีมีค  าถามท่ีเก่ียวขอ้ง

1. ส านักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited คือ คุณชโนบล  พรหมสถิต เพื่อเป็น
ตวัแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง

2. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงขอ
อาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ย เพื่อเป็นตวัแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัจดัให้มีผูส้อบบญัชีและตวัแทน
อิสระ เขา้ร่วมประชุมดงัน้ี
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และ
รายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลประจ าปี 2560
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561

วาระการประชุม
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วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 (วตัถุประสงค์
บริษทั)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัหมวดท่ี 4 การประชุมผูถื้อหุน้ขอ้ 25

วาระการประชุม



พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560
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➢ ตามที ่เลขานุการทีป่ระชมุ ไดจั้ดท ารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560

ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่5 เมษายน 2560 และไดจั้ดสง่ใหต้ลาดหลักทรัพยภ์ายในระยะเวลา 

14 วันนับแตว่ันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

➢ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จงึเสนอ

ตอ่ผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ทัง้นีไ้ด ้

แนบรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ทีไ่ดจั้ดส่งใหพ้รอ้มกับหนังสอื

เชญิประชมุในครัง้นีแ้ลว้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 หนา้ 14 - 42)

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน
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พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
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Corporate Group Structure

Holds 99.99% of total 

shares

Objective to manage 

rental space and 

provide utilities 

services to tenants.

Holds 100% of total 

shares

Objective to operate   

a retail business in 

Malaysia.

Holds 99.99% of total 

shares

Objective to operate 

retail business under 

trade name “Mega 

Home”.

Holds 99.99% of total 

shares

Objective to operate 

the warehousing and 

distribution.

Home Product Center Plc. : Operating HomePro in Thailand

Market Village 

Co., Ltd.

DC Service Center 

Co., Ltd.
Mega Home Center 

Co., Ltd.

Home Product Center 

(Malaysia) Sdn. Bhd.
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Greater Bangkok :  25 stores

Upcountry :  56 stores

Greater Bangkok :  2 stores

Upcountry :  1 store

Greater Bangkok :  2 stores

Upcountry :  10 stores

Malaysia :  6 stores

Store Footprint

Data as of December 31, 2017
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Sustainable Sales Growth

Unit : million baht

40,007 

47,965 
52,513 

56,928 
59,888 

2013 2014 2015 2016 2017

Data as of December 31, 2017



2.5%

3.9%2,719 

3,244 
3,730 

4,216 4,346 
6.8% 6.8%

7.1%
7.4% 7.3%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

2013 2014 2015 2016 2017

2,391 2,450 

1,825 1,896 

2016 2017

Unit : million baht Unit : million baht

Others % of SalesRent & Service

• The increase in Other Income was due to higher service income under “Home Service” 
program and higher support fee of promotional activities with suppliers.

•  Rental & Service Income increasing from higher rental income from leasable areas of new 
HomePro stores.

Rental & Service

Others
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Rising Other Income



9,245 
11,119 

12,283 
13,141 13,750 

23.1% 23.2%
23.4%

23.1%
23.0%

20.0%

20.5%

21.0%

21.5%

22.0%

22.5%

23.0%

23.5%

24.0%

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

2013 2014 2015 2016 2017

Unit : million baht

Sales Related % of SalesAdmin Expense

0.1%

5.4%11,209 11,816 

1,931 1,934 

2016 2017

Unit : million baht

2017 SG&A was up by 4.6%. The increase were mainly from personnel expenses, cost of services 
to customers, depreciation expense, and marketing expense.  However, SG&A as a percentage of 
sales has marginally decreased due to the improvement in cost efficiency.

Sales Related

Admin Expense
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SG&A Expenses



3,068 
3,313 

3,499 

4,125 

4,886 

7.7% 6.9% 6.7% 7.2%
8.2%

2013 2014 2015 2016 2017

0.25 0.25 0.27
0.31

0.37

Unit : million baht

NPAT % of SalesEPS (Baht)

2017 NPAT growth by 18.5% and NPAT % to sales increased from 7.2% to 8.2%. 

Earnings per share (EPS) were Baht 0.37 in 2017, up 18.5% as compared with last year.
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NPAT & EPS



International

National

AGM Investors’ Choice

Excellence CG Score Listed in ESG100 Index Anti-Corruption Certified

Best Investor RelationsRising Star Award

Sustainability Awards of Great Pride
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พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
รายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560

19



Unit : MB

2017 2016 VAR %

Total Assets 50,949.3 51,746.2 -796.9 -1.5

Total Liabilities 32,314.6 34,255.9 -1,941.3 -5.7

Total Equities 18,634.8 17,490.4 1,144.4 6.5

Sales 59,888.3 56,928.4 2,960.0 5.2

Total Revenue 64,234.5 61,144.1 3,090.4 7.3

Net Profit 4,886.4 4,125.2 761.2 18.5

Earning Per Share (Baht) 0.37 0.31 0.06 19.8

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

- ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเห็น แบบไมม่เีงือ่นไข

- รายละเอยีดงบแสดงฐานะการเงนิ บญัชกี าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัช ี

ปรากฏตามรายงานประจ าปี
20
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➢ บรษัิทไดจั้ดท างบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบ

บญัช ีส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบแลว้ และ

ไดผ้่านการพจิารณาจากทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่2/2561 วันที ่26

กมุภาพันธ ์2561 และคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่2/2561  วันที ่27 กมุภาพันธ์ 2561 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่ามคีวาม

ถกูตอ้งและเพยีงพอ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัติ

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน
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พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลประจ าปี 2560
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การจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2560

➢ ในปี 2560 บรษัิทมกี าไรสทุธติามงบเฉพาะกจิการเทา่กบั 4,798 ลา้นบาท ซึง่ตอ้ง
จัดสรรไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายเทา่กบั5% ของก าไรสทุธปิระจ าปี จนกวา่ทนุ
ส ารองจะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่ 10% ของทนุจดทะเบยีน โดยในปี 2560 ไดม้สี ารอง
ครบ 10% โดยมรีายละเอยีดดงันี้

➢ ทัง้นีเ้มือ่รวมกบัทนุส ารองเดมิทีจั่ดสรรไวแ้ลว้ ท าใหท้นุส ารองตามกฎหมายของ
บรษัิทมจี านวนครบ 10% ของทนุจดทะเบยีน เป็นเงนิ 1,315.12 ลา้นบาท จงึไม่
จ าเป็นตอ้งจัดสรรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิ

- ตามทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่8/2560
เมือ่วันที ่29 ส.ค. 60 มมีตใิหจั้ดสรรทนุส ารองไวแ้ลว้
ตามกฎหมายจากก าไรสทุธงิวดเดอืน ม.ค.-ม.ิย. 60
คดิเป็นจ านวนเงนิ

54.84  ลา้นบาท

23



การจา่ยเงนิปันผล

➢นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัก าหนดไวไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่
ละปี ทั้งน้ีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการน าปัจจยัต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผล
การด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่อง และ ปัจจยัอ่ืน ๆ 

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล
2557 2558 2559

อตัราการจา่ยหุน้ปันผล
(หุน้เดมิ : หุน้ปันผล)

(8 : 1) ระหวา่งกาล

(15 : 1) สิน้ปี จา่ยเป็น
เงนิสดปันผล

จา่ยเป็น
เงนิสดปันผล

มลูคา่หุน้ปันผล ตอ่หุน้ (กอ่นปรับลด) 0.191670

เงนิสดปันผล ตอ่หุน้ (กอ่นปรับลด) 0.087219
0.10 (ระหวา่งกาล)

0.15 (สิน้ปี)

0.12 (ระหวา่งกาล)

0.15 (สิน้ปี)

รวมมลูคา่การจา่ยปนัผล 0.278889 0.25 0.27

อตัราการจา่ยเงนิปันผล 95.90% 93.26% 85.64%
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➢ การจ่ายปันผลระหว่างกาล (ส าหรับผลประกอบการ ม.ค. – ม.ิย. 60)

มลูคา่ตอ่หุน้

มลูคา่เงนิสดปันผล ตอ่หุน้ 0.13

ซึง่ไดจ้า่ยไปแลว้ในวันที ่ 27 กันยายน 2560 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่
8/2560 โดยมรีายละเอยีดดงันี้

25

➢ การจ่ายปันผล (ส าหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 60)

มลูคา่ตอ่หุน้

มลูคา่เงนิสดปันผล คดิเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 2,367.22 ลา้นบาท 0.18

คณะกรรมการไดร้ว่มกนัพจิารณาเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการจา่ยปันผลส าหรับ
ผลประกอบการ ครึง่ปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยมรีายละเอยีดดังนี้

ส าหรับการจ่ายปันผลครัง้นี้ บรษัิทจ่ายจากก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงาน งวด เดอืน 
กรกฎาคม – ธันวาคม  2560 ซึง่เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอัตรารอ้ยละ 20 ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ซ ึง่
เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีจากการจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วไดต้ามมาตรา 47 ทวิ
แหง่ประมวลรัษฎากร



สรุปการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560

จ านวน

เงนิสด ปันผล ตอ่หุน้ 0.31 บาท

คดิเป็นเงนิรวมท ัง้ส ิน้ โดยประมาณ 4,076.92 ลา้นบาท

คดิเป็นอตัราการจา่ยเงนิปนัผล โดยประมาณ 84.97%

ก าหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอยีด วนัที่

- ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล (Record Date) 20 เม.ย. 61

- จา่ยเงนิปันผล 8 พ.ค. 61
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➢ คณะกรรมการ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่

• จา่ยปันผลเป็นเงนิสด ในอัตราหุน้ละ 0.18 บาท หรอืคดิเป็นเงนิไมเ่กนิ 2,367.22 

ลา้นบาท

ทัง้นีร้ายละเอยีด ของการส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยปันผล เป็นไปตามขอ้มลูที่

แจง้แลว้ขา้งตน้

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนนจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และ

จา่ยปันผล
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พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ
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กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระในปีนีม้จี านวน 4 ทา่น คอื

1. คณุ นพรสนุทรจติตเ์จรญิ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

2. คณุ รัตน์ พานชิพันธ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน

3. คณุ มานติ  อดุมคณุธรรม กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร

4. คณุ บญุสม  เลศิหรัิญวงศ์ กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ตามท่ีคณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2561 ปรากฎวา่ไม่มีบุคคลใดเสนอช่ือ
เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั
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ในการคดัเลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ ของบริษทัฯ มีหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคคลท่ี
มีความเหมาะสมเขา้เป็น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

คุณสมบัตทิัว่ไปของกรรมการ

1. เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี



คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาเห็นวา่จ านวนคณะกรรมการในปัจจุบนัมีความเหมาะสม
แล้ว และเท่ากับจ านวนตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีก าหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจ านวน
กรรมการ 5 – 12 คน ทั้งน้ีบริษทัยงัไม่มีนโยบายการเพิ่มจ านวนกรรมการ และไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารสรรหา  โดย
พิจารณาจากคุณสมบติั และเห็นวา่กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั และในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
กรรมการของบริษทัไม่เคยเป็นพนกังาน หรือหุน้ส่วนของบริษทัผูส้อบบญัชี  

ส าหรับ คุณบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 นบัถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน  9 วนั  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
พิจารณาจากคุณสมบติั และเห็นว่า คุณบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติบริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัและมีความรู้
ความเช่ียวชาญดา้นการตรวจสอบ ซ่ึงจะสามารถให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถให้
ความเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได ้ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การก าหนดนิยามของกรรมการ
อิสระ ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที่ 5 หน้า 71

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  โดยบุคคล
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัว่ามีคุณสมบติั
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมทั้งไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการอ่ืนจากผูถื้อหุ้นให้พิจารณา  จึงขอเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  ทั้งน้ีตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีประวติัของกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งดงัน้ี
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ประวตักิารศกึษา - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ชือ่ นาย นพร  สนุทรจติตเ์จรญิ อาย ุ 59 ปี

ต าแหนง่ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

(เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิท ตามทีก่ าหนดในหนังสอืรับรองบรษัิท)

ประวตักิารอบรม Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2554
Director Certification Program (DCP) 53/2548
Director Accreditation Program (DAP) 25/2547

ประสบการณ์ (บางสว่น)
- ประธานกรรมการ บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์

- กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

- กรรมการ บมจ. ควอลติีเ้ฮา้ส์

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท
บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ :  5 แหง่  /  บรษัิท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ : 17 แหง่

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ
- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 100%
- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12  ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 100%
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2  ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ คดิเป็น 100%

จ านวนวาระและจ านวนปีทีก่รรมการเคยด ารงต าแหน่ง
- จ านวน 17 ปี จาก 6 วาระ ในปี 2544, 2546, 2549, 2552, 2555 และ 2558

สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง : ไมม่ี
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี

31

วนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ กรรมการ และกรรมการบรหิาร  วนัที ่29 พฤษภาคม 2544
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  วนัที ่1 มถินุายน 2558

อาชพีหลกั ประธานกรรมการ บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์(พัฒนาอสงัหารมิทรัพย)์

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4

(หนา้ 62-65)



➢ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู  ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานของบรษัิท และในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 
กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุน้ส่วนของบริษัทผูส้อบบัญชี รวมถึงม ี
คณุสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ คณุ นพร  สนุทรจติตเ์จรญิ 
กลับเขา้เป็นกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ตามเดมิ

➢ มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้ือคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน

➢ ทัง้นี ้คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณท์ีจ่ะแสดงความโปรง่ใส และปฏบิัตติามหลักการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแตง่ตัง้ จะงดออกเสยีงในวาระนี้
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ประวตักิารศกึษา - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
- ปรญิญาโท วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาบรหิารธรุกจิ Fort Hays Kansas State University, USA

ชือ่  นาย รัตน์ พานชิพันธ์ อาย ุ 70 ปี

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

ประวตักิารอบรม - Corporate Governance for Capital market Intermediaries (CGI) 14/2559
- Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2553
- Director Certification Program (DCP) 61/2548
- Director Accreditation Program (DAP) 4/2546

ประสบการณ์ (บางสว่น)
- ประธานกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป
- กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ บมจ. บา้นปู
และประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท
- บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ :  3 แหง่
- บรษัิท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ :  3 แหง่

จ านวนวาระและจ านวนปีทีก่รรมการเคยด ารงต าแหน่ง
- จ านวน 17 ปี จาก 6 วาระ ในปี 2544, 2546, 2549, 2552, 2555 และ 2558

สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง : ไมม่ี
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี
ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี 33

วนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ กรรมการ วนัที ่20 ธนัวาคม 2544
กรรมการบรหิาร  วนัที ่21 มถินุายน 2550
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  วนัที ่29 มนีาคม 2550

อาชพีหลกั ประธานกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเ์ซยีบ กรุ๊ป (ธรุกจิลงทนุ)

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4

(หนา้ 64-65)

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ
- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 100%
- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12  ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 100%
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2  ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ คดิเป็น 100%



➢ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่ไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑจ์ากความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานของบรษัิท และในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 
กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุน้ส่วนของบรษัิทผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ี
คุณสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ คุณรตัน ์ พานชิพนัธ ์
กลับเขา้เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ตามเดมิ

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน

➢ ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัตติาม

หลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแตง่ตัง้ จะงดออกเสยีงในวาระนี้
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ประวตักิารศกึษา - มธัยมศกึษาตอนปลาย

ชือ่  นาย มานติ อดุมคณุธรรม อาย ุ 72 ปี

ต าแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

(เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิท ตามทีก่ าหนดในหนังสอืรับรองบรษัิท)

ประวตักิารอบรม Director Accreditation Program (DAP) 29/2547

ประสบการณ์ (บางสว่น)
- กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจ. อลีเิชีย่น ดเิวลลอปเมน้ท ์
- กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจ. เซีย่งไฮ ้อนิน์
- กรรมการ บจ. แฟชัน่ พเีพลิ

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท
- บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ :  1 แหง่
- บรษัิท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ :  6 แหง่

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ
- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 91.67%
- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 10 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 83.33%

จ านวนวาระและจ านวนปีทีก่รรมการเคยด ารงต าแหน่ง
- จ านวน 17 ปี จาก 6 วาระ ในปี 2544, 2546, 2549, 2552, 2555 และ 2558

สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง : 294,491,997 หุน้ คดิเป็น 2.24%
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี
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วนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร  วนัที ่29 พฤษภาคม 2544

อาชพีหลกั กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร  
บจ. อลีเิชีย่น ดเิวลลอปเมน้ท ์(พัฒนาอสงัหารมิทรัพย)์

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4

(หนา้ 66-67)



➢ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนินงานของบรษัิท และ
ในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา กรรมการของบรษัิทไมเ่คยเป็นพนักงานหรอืหุน้สว่นของบรษัิท
ผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ีคุณสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ.บรษัิทมหาชน พ.ศ.2535 เสนอ 
คุณ มานติ  อุดมคุณธรรม กลับเขา้เป็นกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร
ตามเดมิ

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน

➢ ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัติตาม

หลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแต่งตัง้ จะงดออกเสยีงใน

วาระนี้
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ประวตักิารศกึษา - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- ปรญิญาโท วศิวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- ปรญิญาเอก วศิวกรรมโยธา INSA Toulouse, France

ชือ่  นาย บญุสม เลศิหรัิญวงศ์อาย ุ 64 ปี

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวตักิารอบรม - ID Forum : Updated COSO Enterprise
(บางสว่น) - Role of Chairman Program (RCP) 34/2557

- Directors Certification Program (DCP) 162/2555
- Audit Committee Program (ACP) 41/2555

ประสบการณ์ (บางสว่น)
- ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บมจ. ควอลติี ้เฮา้ส์

- ประธานกรรมการ สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาติ
- กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร สภากาชาดไทย

อาคารสถานทีแ่ละระบบสาธารณูปโภค

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท
- บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ :  2 แหง่  /  บรษัิท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ :  2 แหง่

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

จ านวนวาระและจ านวนปีทีก่รรมการเคยด ารงต าแหน่ง
- จ านวน 3 ปี 6 เดอืน จาก 2 วาระ ในปี 2557 (แทนทีน่ายอภลิาศ โอสถานนท)์ และ ปี 2558

สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง : ไมม่ี
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี
ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

37

วนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วนัที ่1 ตลุาคม 2557

อาชพีหลกั ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บมจ. ควอลติี ้เฮา้ส ์ (พัฒนาอสงัหารมิทรัพย)์

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4

(หนา้ 68 - 70)

การมสีว่นไดเ้สยีในปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา (กรรมการอสิระ)
1. ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า
2. ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย)
3. ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียส าคญัอนัอาจมผีลท าใหม้สีามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ



➢ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนินงานของบรษัิท และ
ในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา กรรมการของบรษัิทไมเ่คยเป็นพนักงานหรอืหุน้สว่นของบรษัิท
ผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ีคณุสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ 
คุณบุญสม  เลศิหริญัวงศ ์เป็นกรรมการ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษัิทตามเดมิ

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน

➢ ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัติตาม

หลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแต่งตัง้ จะงดออกเสยีงใน

วาระนี้
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พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561
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บรษัิทฯ มขีัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาอนุมัตใิหน้ าเสนอตอ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
โดยมหีลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวด้งันี้

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

2. พจิารณาจากผลประกอบการบรษัิท ณ สิน้ปี และจะจา่ยเมือ่บรษัิทมกี าไร

3. พจิารณาจา่ยเมือ่บรษัิทไดจ้า่ยผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้และพนักงานแลว้

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

2558 12,000,000 บาท 10,930,000 บาท

2559 12,000,000 บาท 11,150,000 บาท

2560 12,000,000 บาท 9,800,000 บาท

ขอ้มลูการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการในปีทีผ่า่นมา

คณะกรรมการ จ านวนการประชุมปี 2560

- คณะกรรมการบรษัิท 12

- คณะกรรมการบรหิาร 12

- คณะกรรมการตรวจสอบ 12

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอนแทน 2

ทัง้นี้ในปีทีผ่่านมา บรษัิทมกีารจัดประชมุคณะกรรมบรษัิท และคณะกรรมการชดุพเิศษ 
รวมถงึการจา่ยคา่ตอบแทนในปีทีผ่า่นมาดงันี้

41



➢ คณะกรรมการเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่พจิารณาจากผล
การด าเนินงานของบรษัิทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงนิปันผล รวมถงึภาระหนา้ทีข่องกรรมการแต่ละคณะแลว้ จึง
เสนอขออนุมัตจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยในปี 2561 รวมเป็นเงนิไมเ่กนิ 12,000,000 บาท
ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนัตัง้แตปี่ 2554 - 2560 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 มเีฉพาะการใหส้วัสดกิารในการซือ้สนิคา้ในราคาทีไ่ดรั้บสว่นลดเทา่นัน้ 
ซึง่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บังคับบรัษัท และสวัสดกิารดังกล่าวบรษัิทไดใ้หใ้นอัตราไม่มากกว่าอัตราทีใ่หก้ับ
ลกูคา้ระดับ VIP ทั่วไปโดยก าหนดในอตัราสงูสดุไมเ่กนิ 10%
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➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

➢ ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัติตาม

หลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บคา่ตอบแทน จะงดออกเสยีงในวาระนี้

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน
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พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560
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การเสนอเงนิบ าเหน็จกรรมการ (เงนิรางวัลประจ าปี) มขีัน้ตอนการพจิารณาโดยผ่าน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เสนอตอ่คณะกรรมการเพือ่พจิารณา
อนุมัตใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดพ้จิารณากลั่นกรองถงึความเหมาะสมต่าง ๆ  
โดยมหีลักเกณฑด์ังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการมสี่วนก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนนิงาน รวมถงึ
การใหค้ าปรกึษาในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบรษัิท พจิารณาไดจ้ากผล
ก าไรสทุธขิองบรษัิทมกีารเตบิโตเพิม่ขึน้จากปี 2559 เทา่กบั 18.45%

2. ในปี 2560 ดัชน ีSET50 เพิม่ขึน้ 17.65% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 แตม่ลูคา่
หลักทรัพยต์ามราคาตลาด หรอื Market Capitalization ของบรษัิทเพิม่ขึน้ถงึ 
25.49% ซึง่เกดิจากการมสีว่นรว่มของกรรมการ

ปีทีจ่า่ยคา่ตอบแทน จ านวนเงนิทีอ่นุมตั ิ จ านวนเงนิทีจ่า่ยจรงิ

2557 27,000,000 บาท 27,000,000 บาท

2558 30,000,000 บาท 30,000,000 บาท

2559 32,000,000 บาท 32,000,000 บาท

ขอ้มลูการจา่ยเงนิบ าเหน็จกรรมการในปีทีผ่า่นมา
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➢ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ซึ่งไดก้ลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมเดยีวกัน รวมถงึพจิารณาจากการขยายตัวทางธุรกจิและการเตบิโตของ
บริษัทแลว้ เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวน
35,000,000 บาท

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน

➢ ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัติตาม

หลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บคา่ตอบแทน จะงดออกเสยีงในวาระนี้

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
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พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561
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คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญชหีลายราย โดยพจิารณาจากผลการ
ปฏบิัตงิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญช ีและไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่น าเสนอต่อผูถ้อืหุน้
พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบสอบบัญช ีจากบรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจ าปี 
2561 ดงัมรีายชือ่ผูส้อบบญัชตีอ่ไปนี้

- นางกิง่กาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4496 และ/หรอื

- นางสาว สมุนา พันธพ์งษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5872 และ/หรอื

- นาย โสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3182 และ/หรอื

- นาย ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3972 และ/หรอื

- นางสาว พมิพใ์จ มานติขจรกจิ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4521 และ/หรอื

- นางสาว อรวรรณ เตชวฒันสริกิลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4807

ประวตัผิูส้อบบญัช ีตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่6 หนา้ 72 - 73 ในหนังสอืเชญิประชมุ

ส าหรับคา่สอบบญัชใีนปีทีผ่า่นมามขีอ้มลูดงันี้

คา่สอบบญัชี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ย

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

คา่สอบทานงบรายไตรมาสของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ยรวมทัง้ปี

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

รวมเป็นเงนิ 3,200,000 บาท 3,415,000 บาท 3,415,000 บาท
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ทัง้นี้จากมาตรฐานการท างานทีด่ ีมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบัญช ีรวมทัง้ปฏบิัตหินา้ทีไ่ดเ้ป็น
อย่างดตีลอด นอกจากนี้เมือ่เทยีบกับปรมิาณงานและอัตราค่าสอบบัญชขีองบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ใน
ระดับเดยีวกันแลว้ เห็นวา่มคีา่สอบบัญชทีีเ่หมาะสม จงึขอเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตคิา่สอบบัญชี

ประจ าปี 2561 เป็นเงนิ 3,695,000 บาท

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชแีลว้ บรษัิทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอืน่ ไดแ้ก่ ค่าสังเกตกาณ์ท าลาย
สนิคา้ประมาณ 150,000 บาท และในระหวา่งปีอาจมคีา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่สอบบัญชเีพิม่ขึน้ไดเ้นือ่งจาก
การขยายสาขาเพิม่เตมิขึน้ หรอืการจดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิทใหม ่ของทัง้บรษัิทและบรษัิทในเครอื หรอื
คา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ อันเกีย่วกับการสอบบัญช ี ซึง่คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่เตมินี้ บรษัิทขออนุมัตปิระมาณคา่ใชจ้่าย
ไวไ้มเ่กนิ 1,500,000 บาท  โดยมรีายละเอยีดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2561 ดังนี้

คา่สอบบญัชี ปี 2561

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ย

2,570,000 บาท

คา่สอบทานงบรายไตรมาสของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ยรวมทัง้ปี

1,125,000 บาท

รวมเป็นเงนิ 3,695,000 บาท
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ในกรณีทีผู่ส้อบบัญชดีังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ใหบ้รษัิทส านักงาน  

อวีาย จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของส านักงาน ท าหนา้ทีต่รวจสอบบัญชแีละ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทแทนผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้

บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีาก บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชขีอง

บรษัิทเป็นเวลา 10 ปี แตไ่ดเ้ปลีย่นผูส้อบบญัชทีีม่อี านาจลงนามในงบการเงนิของบรษัิท

โดยผูส้อบบญัชทีีจ่ะลงนามในงบการเงนิจะท าหนา้ทตีดิตอ่กนัไมเ่กนิ 5 ปี ทัง้นีผู้ส้อบบัญชี

ไมม่คีวามสมัพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้งกบับคุคลดังกลา่ว โดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และผูส้อบบัญชขีองบรษัิทยอ่ย

สงักดัส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนั
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➢ คณะกรรมการเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงึอนุมัตเิพือ่น าเสนอ
ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญชี จากบรษัิทส านักงาน อวีาย
จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และ อนุมัตคิา่สอบบัญชปีระจ าปี 2561 ตาม
รายละเอยีดขา้งตน้

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน

51



พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วตัถุประสงค์บริษัท)
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เนื่องจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในปัจจุบันไดเ้ปลีย่นแปลงไป รวมถงึบรษัิทมคีวามการเตบิโต

ขึน้อย่างต่อเนื่อง จงึมีความจ าเป็นตอ้งบรหิารจัดการคลังสนิคา้เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกจิของ

บรษัิทและบรษัิทในเครอื ซึง่วัตถปุระสงคท์ีร่ะบไุวย้ังมขีอ้ความไมช่ดัเจนและครอบคลมุ  ดังนัน้ บรษัิทจงึ

มีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ใหส้อดคลอ้งกับการด าเนินธุรกจิ เพื่อใหม้ีความชัดเจนและ

ครอบคลมุ

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่า รายการดังกล่าวไม่มผีลกระทบกับบรษัิท รวมทัง้รายการ

ดังกลา่วไมจ่ าเป็นตอ้งใชค้วามเห็นของทีป่รกึษาอสิระ จงึเห็นควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณา

อนุมัตแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 (วัตถปุระสงคข์องบรษัิท) โดยเพิม่เตมิวัตถปุระสงคเ์ดมิทีม่ ี

49 ขอ้ เพิม่อกี 1 ขอ้ รวมเป็น 50 ขอ้ โดยมรีายละเอยีดทีข่อแกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันี ้
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“ประกอบกจิการคลงัสนิคา้ กจิการไซโล กจิการหอ้งเย็น สถานทีเ่ก็บรกัษา ศูนยก์ระจายสนิคา้ 

ไมว่า่จะด าเนนิกจิการดว้ยแรงงานบุคคล หรอืเครือ่งจกัร ใหแ้กบ่รษิทัในเครือ่และบคุคลอืน่  ท ัง้นี ้

การประกอบกจิการคลงัสนิคา้ กจิการไซโล กจิการหอ้งเย็น จะประกอบกจิการไดก็้ตอ่เมือ่ไดร้บั

อนุญาตจากกรมการคา้ภายในแลว้”



➢ คณะกรรมการเห็นควรแกไ้ขเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบรษัิท เพือ่ใหม้คีวามชัดเจนและ
ครอบคลมุ รองรับการเปลีย่นแปลงรองรับการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ จงึขอน าเสนอต่อที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 (วัตถปุระสงค์
ของบรษัิท)  โดยเพิม่เตมิวัตถปุระสงคจ์ากเดมิทีม่ ี 49 ขอ้ เพิม่อกี 1ขอ้ รวมเป็น 50 ขอ้ 
โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอขา้งตน้

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน
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➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน



พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อบังคับ
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้นข้อ 25
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สบืเนื่องจากค าสัง่คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบับที่ 21/2560 เรือ่งการแกไ้ข

เพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ โดยประกาศเมือ่วันที่ 4 เมษายน

2560 ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิเกีย่วกบัการประชมุในมาตรา 100 แหง่พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับบทบัญญัตขิองกฎหมาย

ทีแ่กไ้ขดังกลา่ว รวมถงึไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่รายการดังกลา่วไมม่ผีลกระทบกับบริษัท รวมทัง้

รายการดังกลา่วไมจ่ าเป็นตอ้งใชค้วามเห็นของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับของบรษัิท โดยแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับหมวดที ่4 

การประชมุผูถ้อืหุน้ ขอ้ 25 ดงันี้
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ขอ้บงัคบั ขอ้ 25 เดมิ

ขอ้ 25. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายในสีเ่ดอืนนับแตวั่นสิน้สดุรอบปีทาง

บญัชขีองบรษัิท

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึง่ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามัญ  คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้

เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับจ านวนรวมกันไม่นอ้ยกว่าหนึง่ในหา้ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้คน ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสบิของจ านวน

หุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดเขา้ชือ่กนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แต่

ตอ้งระบเุหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้นหนังสอืดังกลา่วนัน้  ในกรณีนี้ใหค้ณะกรรมการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1 

เดอืนนับแตวั่นทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้

ขอ้บงัคบั ขอ้ 25 แกไ้ข

ขอ้ 25. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายในสีเ่ดอืนนับแตวั่นสิน้สดุรอบปีทาง

บญัชขีองบรษัิท

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึง่ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามัญ  คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้

เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร  หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่

รอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชือ่กันท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจน ในหนังสอืดังกลา่วดว้ย ใน

กรณีเชน่นี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วัน นับแตวั่นทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้



➢ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เห็นควรน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิ
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคบัของบรษัิท หมวดที่ 4 การประชมุผูถ้อืหุน้ ขอ้ 25 เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบับทบญัญัตขิองกฎหมายทีแ่กไ้ขดังกลา่ว โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอขา้งตน้

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน
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➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน



พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
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