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Home Product Center Plc.

HomePro is the leading home improvement 
retailer in Thailand.

Our products range cover 60 000 items     We Our products range cover 60,000 items.    We 
operate 36 stores nationwide, providing 
complete services as One Stop Shopping to 
attain highest customer satisfaction. 

HomePro 

“Total Home Solution”

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

Total Home Solution .
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การดําเนนิการประชมุ

ข ัน้ตอนการประชุมุ
ในการประชมุจะมกีารดําเนนิการประชมุเรยีงตามวาระทีแ่จง้ไวต้ามหนังสอืเชญิประชมุ โดยผูด้ําเนนิการ
ประชมุจะแจง้รายละเอยีดของแตล่ะวาระ 

สทิธใินการแสดงความเห็นสทธในการแสดงความเหน
หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้คดิเห็น หรือ ขอ้ซักถาม ใหย้กมอืขึน้ พรอ้มแจง้ชือ่ จากนัน้ใหผู้ถ้อืหุน้แจง้
ขอ้คดิเห็น หรอื ขอ้ซกัถาม เพือ่ใหท้ีป่ระชมุตอบขอ้ซกัถามดงักลา่ว

วธิกีารลงคะแนนวธการลงคะแนน
บรษิัทฯ ใชว้ธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบ 1 หุน้ ตอ่ 1 คะแนนเสยีง (1 Share : 1 Vote) โดยหลังจากจบ
การรายงานในแตล่ะวาระจะขอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง  โดยจะแจง้วา่หากมทีา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรอื 
งดออกเสยีง ใหย้กมอืขึน้  จากนัน้จะมเีจา้หนา้ทีเ่ขา้ไปเก็บใบลงคะแนนในสว่นที ่ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งด
ออกเสยีง เพือ่รวบรวมคะแนนแจง้ตอ่ทีป่ระชม ทัง้นี้ในการรวบรวมผลคะแนน บรษิัทจะนําคะแนนเสยีงออกเสยง เพอรวบรวมคะแนนแจงตอทประชมุ ทงนในการรวบรวมผลคะแนน บรษทจะนาคะแนนเสยง
ทีไ่มเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงหกัจากคะแนนเสยีงทัง้หมด

สําหรับผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ร่วมประชมุและเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์
ของทา่นผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิัทไดน้ําคะแนน เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ตามความประสงคข์อง
ทา่นผถ้อืหน้ บนัทกึรวมไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระไวแ้ลว้ทานผถูอหนุ บนทกรวมไวในเครองคอมพวเตอรเพอการลงมตตามวาระไวแลว

สําหรับใบลงคะแนนในสว่นทีเ่ห็นดว้ย ทีไ่มไ่ดเ้ก็บระหวา่งวาระการประชมุ ขอใหท้กุทา่นสง่คนืหลังจาก
จบการประชมุ

สําหรับขอ้บังคับบรษิัทในสว่นทีเ่กีย่วกับการประชมผถ้อืหน้และมตขิองทีป่ระชมผถ้อืหน้ สามารถดได ้
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สาหรบขอบงคบบรษทในสวนทเกยวกบการประชมุผูถอหนุและมตของทประชมุผูถอหนุ สามารถดไูด
จากสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่7 (หนา้ 58)ในหนังสอืเชญิประชมุ



การเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ และการเผยแพรห่นังสอืเชญิประชมุ

การเสนอวาระการประชมผถ้อืหน้ และชือ่กรรมการการเสนอวาระการประชมุผถูอหนุ และชอกรรมการ
บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ เสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ และชือ่

กรรมการ โดยมหีลักเกณฑ ์และวธิกีารในการเสนอ ผา่น Web Site พรอ้มทัง้
้ ่ ่ ั ั ์ ่ ป ไ ใ ั ั ้ ่ ั ์ ี่ 12แจง้ขา่วผ่านตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ในวันตังแตว่ันศกุรท์ ี 12 

พฤศจกิายน 2552   และกําหนดสิน้สดุการรับการเสนอวาระในวันที ่29 
มกราคม 2553

้ ้ ่ทัง้นี้ในชว่งเวลาการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้และชือ่กรรมการของ
ผูถ้อืหุน้ดังกลา่ว  ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอวาระการประชมุ และชือ่กรรมการ 
เพือ่นําเขา้ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2553

การเผยแพรห่นังสอืเชญิประชมุ
ทั ้งนี้เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเขา้ถึงรายละเอียดการประชุมสามัญ

ประจําปีผูถ้ือหุน้ครั ้งนี้ บริษัทไดท้ําการเผยแพร่หนังสือเชญิประชุมทั ้ง
ภาษาไทยและ English ไวบ้น Website พรอ้มทัง้แจง้ขา่วต่อตลาด
หลกัทรัพยต์ัง้แตว่นัที ่4 มนีาคม 2553 
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ผูส้อบบญัชบีรษิัท และ ตวัแทนอสิระ

ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ บรษิัทฯ ขอแจง้ใหท้ราบวา่มผีูส้อบบัญชี
บรษิัท และตวัแทนอสิระ เขา้รว่มการประชมสามัญผถ้อืหน้ดงันี้บรษท และตวแทนอสระ เขารวมการประชมุสามญผถูอหนุดงน

1. ผูส้อบบัญชจีาก บรษิัทสํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากัด เขา้ร่วม
เพือ่เป็นคนกลาง และตอบคําถามในกรณีทีม่คีําถามทีเ่กีย่วขอ้งเพอเปนคนกลาง และตอบคาถามในกรณทมคาถามทเกยวของ

2. ตัวแทนจากสํานักงานกฎหมาย  Wissen & Co Limited  เพือ่เป็น
ั สิ ป็ ใ ส ั สีตวแทนอสระและเปนคนกลางในการตรวจสอบการนบคะแนนเสยง
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วาระการประชมุ

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2552

วาระที ่2   พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2552

วาระที ่3   พจิารณาอนุมัตงิบดลุ บัญชกีําไรขาดทนุและรายงานของผูส้อบบัญชสีําหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 

วาระที่ 4 พจิารณาอนมัตจิา่ยเงนิปันผลและการจัดสรรเงนิกําไรเพือ่เป็นทนสํารองตามกฎหมายประจําปี 2552วาระท 4   พจารณาอนุมตจายเงนปนผลและการจดสรรเงนกาไรเพอเปนทนุสารองตามกฎหมายประจาป 2552

วาระที ่5   พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการบรษิัทแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ

ี่ 6 ิ ั ิ ่ ป ํ ปี 2553วาระท 6   พจารณาอนุมตคาตอบแทนกรรมการประจาป 2553

วาระที ่7   พจิารณาอนุมัตจิา่ยเงนิบําเหน็จกรรมการประจําปี 2552

ี่ 8 ิ ั ิ ่ ั ้ ้ ั ี ํ ่ ั ปี ํ ปี 2553วาระท ี8   พจิารณาอนุมัตแิตง่ตังผูส้อบบัญช ีและกําหนดคา่สอบบญัชปีระจําปี 2553

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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ี่ 1วาระท ี1

พจิารณารับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2552
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วาระที่ 1

ตามที ่เลขานุการทีป่ระชมุ ไดจ้ัดทํารายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2552 
ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 และไดจ้ัดส่งใหต้ลาดหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลา 14 วนันับแตว่นัประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จงึเสนอ
่ ้ ่ ้ ้ตอ่ผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณารับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2552 ทัง้นี้

ไดแ้นบรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2552 พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุ
ในครัง้นีแ้ลว้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่1)

มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธลิงคะแนน

จงึขอนําเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน

8



ี่ 2วาระท ี2

พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2552
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 (As at December 31,2009)Footprint in Thailand

17 Bangkok Stores 18 Upcountry Stores

2 Chieng Mai

h kPhi l k

Udonthani

2 Nakornratchasima
H a Hin

KhonkanPhitsanulok

Chonburi
Ayutthaya

Pattaya
Hua‐Hin

Samui
S tth i

Chonburi
Rayong

2 Phuket

Had Yai

Suratthani
Kabi

10
HomePro store network covers nationwide.



Continuous expanding sales area

Unit : ‘000 Sqm

26
30

33 35

113
141

178
205

222 233

16
18

20
26

No. of Store

99
113

4 6 32 64 70 77 85 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sellable Area Rental Area

11The company plan to open 3-4 stores reflecting square footage growth ~10%.



Stores Opening2009

 St  O i

Khao Yai

2009 Stores Opening

Phuket-Chalong : 31st Jan

Khao Yai : 14th Feb

Our Stores at the End of 2009

Bangkok 17 stores

Phuket 2 Upcountry 18 stores

Total 35 stores
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Sustainable Sales Growth

Unit : MB

+5.1% +4.5%

Unit : MB

20,329 

12 212
14,224 

15,944 

18,540 
18,540 951 838 20,329

+5.1% +4.5%

9,814 
12,212 

SSS (YoY):

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2008 Same Store & 
EXPO

New Store & 
Project

20092008 2009

SSS (YoY):

2005 2006 2007 2008 2009

10.0 0.7 -4.6 6.6 5.1

2009, sales growth 9.6% YoY which driven by same store sales 5.1% and new stores 
sales 4.5%. 13



Rising Other Income

Unit : MB

6.2%
6.7% 6.9% 7.2%

1,470

1,072 

610 
684 

3.4%

1,284

+12%

220 
411 

880 

674 
786 

2.2%
+16%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rent & service Others %on Sales

Increase in Other Income as contributed by increasing in Rental, Service and Advertising Fees. 14



SG&A Expenses

Unit : MB

17 7% 18.7%

21.9% 22.4% 22.6% 22.9%

4,650
4,192

3 116
3,579 3,382 

3,787 

810 
863 

17.7%

+12%

+6%
4,192

1,737 
2,278 

3,116 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sale Related Admin Exp %on Sales

Rise in SG&A in baht term as a result of operational expenses of new stores, in particular, 
Salaries, Utilities, Depreciation  and Credit Card Fee. 15



Net Profit

Unit : MB

5.2%
5.6%

1 143

3.9% 4.1% 4.2%
4.5%

381 505 601 710 
959 

1,143 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

NPAT %on Sales

2009 NPAT growth by 19.2% and NPAT % to Sales increased over 2008. 16



EPS

Unit : Baht

0.51 

0.58 0.58 
0.50 

1 143

0.37 
0.31 

381 505 601 710 
959 

1,143 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

NPAT EPS

Note  :  1. Equity raising 960 MBht in DEC 2006 at ratio 1:1 of 1 Bht /share.
2. EPS since 2007 onward taking full dilution impact of 1:1
3. EPS in 2009 taking full dilution impact of Stock Dividend at the ratio 10:9.  

Before dilution, EPS should have been 0.59  Bht. 17



Margin expansion through Direct Sourcing

More than 1,000 products available only at HomePro. 18



HomePro EXPO 9 & EXPO 10

IMPACT, Muang Thong Thani
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2009 Marketing High‐light

Mail Catalogue/ Gift Catalogue Website & E‐Commerce

Privileges with Home Card HomePro EXPO

20



Corporate Social Responsibility

Planting Mangrove Forest Project
To plant 100,000-Avicennia within 3-year 
at BangPu, Samutprakran Province.

Kids’ Toilet Project
Since the beginning of the project  
14 provinces,  49 schools, > 500 rooms g p
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ี่ 3วาระท ี3

พจิารณาอนุมัตงิบดลุ บญัชกีําไรขาดทนุและรายงานของผูส้อบบญัชี
สําหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552
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้ ป ิ

วาระที่ 3

ขอ้มลูสรปุทางการเงนิ

รายการ 2552 2551 เพิม่ / (ลด) % การเตบิโต

สนิทรัพยร์วม 13 868 03 13 369 07 496 96 3 72%สนทรพยรวม 13,868.03 13,369.07 496.96 3.72%

หนีส้นิรวม 8,592.59 8,412.86 179.73 2.14%

สว่นของผถ้อืหน้ 5 273 44 4 956 21 317 23 6 40%สวนของผถูอหนุ 5,273.44 4,956.21 317.23 6.40%

รายไดจ้ากการขาย 20,329.12 18,540.27 1,788.84 9.65%

รายไดร้วม 21,799.09 19,824.19 1,974.91 9.96%, , ,

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 1,142.86 959.42 183.44 19.12%

กําไรตอ่หุน้ (บาท) * 0.31 0.50 (0.19) (38.00%)

สาํหรบัรายงานของผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเห็น แบบไมม่เีง ือ่นไขและไมม่ขีอ้สงัเกต

หุน้สามัญทีอ่อกชาํระแลว้ 
(ลา้นหุน้) 3,703.93 1,933.61 1,770.32 91.55%

* อตัรากําไรตอ่หุน้ปี 2552 เป็นอัตราหลังการปรับ Dilution อนัเกดิจากการจา่ยหุน้ปันผลระหวา่งกาลแลว้ 23

(รายละเอยีดงบดลุ บญัชกีาํไรขาดทนุและรายงานของผูส้อบบญัช ีปรากฏตามรายงานประจําปี)



วาระที่ 3

บรษิัทไดจ้ัดทํางบดลุ บัญชกีําไรขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบัญช ีสําหรับปี สิน้สดุ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 ซึง่ผูส้อบบัญชไีดต้รวจสอบแลว้ และไดผ้า่นการพจิารณา
จากทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่2/2553  วันที ่4 กมุภาพันธ ์2553 โดย 
คณะกรรมการบรษิัทไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่มคีวามถูกตอ้งและเพยีงพอ จงึขอนําเสนอ
ตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัติ

มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธลิงคะแนน

จงึขอนําเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน
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ี่ 4วาระท ี4

พจิารณาอนุมัตงิา่ยปันผลและการจัดสรรเงนิกําไรเพือ่เป็นทนุสํารอง
ตามกฎหมายประจําปี 2552
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ั ิ ไ ื่ ป็ ํ ป ปี

วาระที่ 4

การจัดสรรเงนิกําไรเพอืเป็นทนุสํารองตามกฎหมายประจําปี 2552

ในปี 2551 บรษิัทมกีําไรสทุธกิอ่นจัดสรรเป็นทนุสํารองเทา่กบั 1,142.89 ลา้นบาท
โดยเกณฑใ์นการจัดสรรเงนิกําไรเพือ่เป็นทนสํารองตามกฎหมายเทา่กบั 5% ของโดยเกณฑในการจดสรรเงนกาไรเพอเปนทนุสารองตามกฎหมายเทากบ 5% ของ
กําไรสทุธ ิเป็นจํานวนเงนิ 57 ลา้นบาท

- ตามทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2552 25 ลา้นบาทุ ญ ู ุ /
  เมือ่วนัที ่29 ก.ย. 52 มมีตใิหจ้ัดสรรทนุสํารอง
  ตามกฎหมายจากกําไรสทุธงิวดเดอืน ม.ค.-ม.ิย. 52   
  จํานวน 493.93 ลา้นบาท คดิเป็นจํานวนเงนิ

่- คงเหลอืตอ้งจัดสรรเพมิจากกําไรสทุธงิวดเดอืน 
  ก.ค.-ธ.ค. 52 จํานวน 648.93 ลา้นบาท คดิเป็น
  จํานวนเงนิทีต่อ้งจัดสรรเพิม่ เทา่กบั

32 ลา้นบาท

คณะกรรมการไดร้่วมพจิารณาเกณฑก์ารจัดสรรเงนิกําไรเพือ่เป็นทุนสํารอง เห็นควร
เสนอทีป่ระชมุเพือ่อนุมัตจิัดสรรเงนิกําไรเพือ่เป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 5% 
ของกําไรสทุธ ิเพิม่อกีเป็นจํานวนเงนิเทา่กบั 32 ลา้นบาท
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วาระที่ 4

การจา่ยเงนิปันผล

โ ่ ิ ปั ิ ั ํ ไ ไ้ ่ ํ ่ ่ ้ 40 ํ ไนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทกําหนดไวไ้ม่ตํากวา่รอ้ยละ 40 ของกําไร
สุทธใินแต่ละปี ทัง้นี้การพิจารณาจ่ายเงนิปันผลจะมีการนําปัจจัยต่าง ๆ มา
พจิารณาประกอบ เชน่ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงนิของบรษิัท สภาพ
คลอ่ง และ ปัจจัยอืน่ ๆ ๆ

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล

ระยะเวลา 2548 2549 2550 2551

เงนิปันผลตอ่หน้ 0.20 0.12 0.18 0.35เงนปนผลตอหนุ 0.20 0.12 0.18 0.35

อตัราการจา่ยเงนิปันผล 37.80% 37.86% 48.77% 70.54%
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วาระที่ 4
กาํไรสทุธ ิและเงนิปนัผลทีเ่สนอจา่ย

- กําไรสทุธปิระจําปี 2552 1,142.85  ลา้นบาท

- เงนิปันผลทีเ่สนอจา่ย 0.212  บาทตอ่หุน้

- คดิเป็นอตัราการจา่ยเงนิปันผลประมาณ 69%  ของกําไรสทุธิ

- รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยประมาณ 789  ลา้นบาท

ปนัผลระหวา่งกาล

ซึง่บรษิัทไดแ้บง่จา่ยปันผลระหวา่งกาลเมือ่วนัที ่27 ต.ค. 52 ในอตัรา 1 บาทตอ่หุน้ ดงันี้

- หุน้ปันผล 0.90 บาทตอ่หุน้

- เงนิสดปันผล 0.10 บาทตอ่หุน้ หรอืคดิเป็นเงนิสดปันผลหลังปรับการจา่ย
หน้ปันผลแลว้เทา่กบั 0 052 บาทตอ่หน้

คงเหลอืเงนิสดปันผลทีต่อ้งจา่ยในอัตรา 0.16 บาทตอ่หุน้ (0.212 – 0.052) คดิเป็น
จํานวนเงนิประมาณ 594.23 ลา้นบาท ซึง่บรษิัทจ่ายเงนิปันผลส่วนนี้ จากกําไรสุทธทิี่

หนุปนผลแลวเทากบ 0.052 บาทตอหนุ
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บรษิัทเสยีภาษีในอตัรา 30%



วาระที่ 4

คณะกรรมการ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุอนุมัตจิัดสรรเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้สําหรับงวด 6 
เดอืนหลังของปี 2552 ในอัตราหุน้ละ 0.16 บาท รวมเป็นเงนิทีต่อ้งจ่ายประมาณ 
594 23 ้ โ ี ํ ั ี้594.23 ลา้นบาท โดยมกีําหนดการดงันี

- กําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริับเงนิปันผล วนัที ่19 เม.ย. 53
- รวบรวมรายชือ่ตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ วนัที ่20 เม.ย. 53
โ ิ ี ปิ ี ั โ ้  โดยวธิกีารปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้

- กําหนดจา่ยเงนิปันผล วั น ที่  30 
เม.ย. 53

มตขิองทีป่ระชมผถ้อืหน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะ นน สยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวน สยีงมตของทประชมุผถูอหนุในวาระน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวากงหนงของจานวนเสยง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธลิงคะแนน

ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนนจัดสรรเงนิกําไรเพือ่เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และ
จา่ยเงนิปันผล
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ี่ 5วาระท ี5

พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการบรษิัทแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ
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่ ้

วาระที่ 5

กรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระในปีนีม้จีํานวน 4 ทา่น คอื

1. คณุ จมุพล มสีขุ กรรมการ

2. คณุ สวุรรณา พทุธประสาท กรรมการ

3. คณุ ทววีฒัน์ ตตยิมณีกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

4. คณุ ชนนิทร์ รนุสําราญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 

และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

ตามทีค่ณะกรรมการมนีโยบายในการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ย สามารถเสนอชือ่
บคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แตว่นัที่ 12 พฤศจกิายน 2552 ถงึวันที่ 29บคุคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการ ตงแตวนท 12 พฤศจกายน 2552 ถงวนท 29
มกราคม 2553 ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่กรรมการอืน่ใดใหค้ณะกรรมการพจิารณา

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑก์ารสรรหา โดย
พจิารณาจากคณุสมบัตเิห็นวา่กรรมการทัง้ 4 ทา่นมคีณุสมบัตคิรบถว้นตามตาม พรบ. บรษิัท

่ ่

ทัง้นี้ตามการกํากับดูแลกจิการที่ด ีจงึขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาลงคะแนนกรรมการเป็น
โ ปี ั ิ ี่ ส ่ ั ั ี้

มหาชน พ.ศ. 2535 และมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกับการ
ดําเนนิงานของบรษิัท
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ชือ่ นาย จมพล มสีข อาย 60 ปี

วาระที่ 5

ประวตักิารศกึษา  - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ชอ  นาย จมุพล มสขุ อาย ุ 60  ป
ตําแหน่ง กรรมการ

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

ประสบการณ ์(บางสว่น)
่ ่ ้ - กรรมการ  ทีป่รกึษาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ. ควอลตีีเ้ฮา้ส์

   และกรรมการผูจ้ัดการ
 - กรรมการ บมจ. ควอลติี ้คอนตรัคชัน่ โปรดคัส์
 - กรรมการ บจก. คาซา่ วลิล์

ิ ช ิ ์ ชั่ - กรรมการ บจก. คว เอช อนเตอรเนชนแนล
 - กรรมการ บจก. ฮาเบอรว์วิ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทอืน่
 - บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์  1   แหง่
 - บรษิัท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์  7  แหง่

จํานวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ
 - การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ คดิเป็น 100%

จํานวนวาระและจํานวนปีทีก่รรมการเคยดํารงตําแหน่ง - 2 วาระ ในปี 2547 และ ปี 2550  รวม 8 ปี

จํานวนหุน้ทีถ่อืครอง 1,143,465 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 32



วาระที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ซึ่งไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการดําเนนิงานของบรษิัท รวมถงึมีความสามารถ ประสบการณในธุรกจทเกยวของกบการดาเนนงานของบรษท รวมถงม 
คณุสมบตัคิรบถว้นตาม พรบ. บรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นาย จมุพล มสีขุ กลับ
เขา้เป็นกรรมการ ตามเดมิ

มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธลิงคะแนน

จงึขอนําเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน
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ชือ่  นาง สวุรรณา พทุธประสาท อาย ุ 55  ปี

วาระที่ 5

ประวตักิารศกึษา  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย

ุ ุ ุ
ตําแหน่ง กรรมการ

ประวตักิารอบรมประวตการอบรม
 - Director Certification Program (DCP) 2007
- Director Accreditation Program (DAP) 2004
ประสบการณ ์(บางสว่น)

้ ั ิ ี ้ ้ ์ - กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ัดการ บมจ. ควอลติเีฮาส
 - กรรมการ และกรรมการสรรหาและ  ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์เพือ่รายยอ่ย จํากดั (มหาชน)
   กําหนดคา่ตอบแทน
 - กรรมการ บจก. คาซา่ วลิล์

ิ ช ้ ์ - กรรมการ บจก. ควิ เอช แมนเนจเมน้ท์

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทอืน่
 - บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์  1   แหง่
 - บรษิัท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์  7  แหง่

จํานวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ
 - การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13 ครัง้ จากทัง้หมด  13 ครัง้ คดิเป็น 100%

่จํานวนวาระและจํานวนปีทีก่รรมการเคยดํารงตําแหน่ง - 2 วาระ ในปี 2547 และ ปี 2550  รวม 8 ปี

จํานวนหุน้ทีถ่อืครอง - ไมม่กีารถอืหุน้
34



วาระที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึง่ไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑจ์ากความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธรกจิที่เกี่ยวขอ้งกับการดําเนินงานของบริษัท รวมถงึมี คณสมบัติประสบการณในธุรกจทเกยวของกบการดาเนนงานของบรษท รวมถงม คุณสมบต
ครบถว้นตาม พรบ. บรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นางสวุรรณา พทุธประสาท กลับ
เขา้เป็นกรรมการ ตามเดมิ

มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธลิงคะแนน

จงึขอนําเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน
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ชือ่  นาย ทววีฒัน์ ตตยิมณีกลุ อาย ุ 64  ปี

วาระที่ 5

ประวตักิารศกึษา  - มัธยมศกึษาตอนปลาย

ตําแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

ประวตักิารอบรมประวตการอบรม
- Director Accreditation Program (DAP) 2004

ประสบการณ ์(บางสว่น)
 - ประธานกรรมการบรหิาร บจก. สตารแ์ฟชัน่ กรุ๊ป

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทอืน่
 - บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์  -   แหง่
 - บรษิัท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์  1  แหง่

้ ่จํานวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ
 - การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ คดิเป็น 100%
 - การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 92%

ํ ํ ปี ี่ ํ ํ ่ 2 ใ ปี 2547 ปี 2550 8 ปีจํานวนวาระและจํานวนปีทกีรรมการเคยดํารงตําแหน่ง - 2 วาระ ในปี 2547 และ ปี 2550  รวม 8 ปี

จํานวนหุน้ทีถ่อืครอง - ไมม่กีารถอืครองหุน้

การมสีว่นไดเ้สยีในปัจจบนัและชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา (กรรมการอสิระ)
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การมสวนไดเสยในปจจบุนและชวง 2 ปทผานมา (กรรมการอสระ)
1. ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจํา
2. ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย)
3. ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นีัยสําคญัอนัอาจมผีลทําใหม้สีามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ



วาระที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึง่ไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑจ์ากความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธรกจิที่เกี่ยวขอ้งกับการดําเนินงานของบริษัท รวมถงึมี คณสมบัติประสบการณในธุรกจทเกยวของกบการดาเนนงานของบรษท รวมถงม คุณสมบต
ครบถว้นตาม พรบ. บรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นาย ทววีฒัน ์ตตยิมณีกุล กลับ
เขา้เป็นกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ตามเดมิ

มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธลิงคะแนน

จงึขอนําเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน
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ชือ่  นาย ชนนิทร์ รนุสําราญ อาย ุ 63  ปี
ํ ่ ิ ํ ่

วาระที่ 5

ประวตักิารศกึษา  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ Fort Hays State University, USA

ตําแหน่ง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

ประวตักิารอบรม
Director Accreditation Program (DAP) 2004- Director Accreditation Program (DAP) 2004

- The Role of Chairman (RCM) 2002

ประสบการณ ์(บางสว่น)
- กรรมการ กรรมการทรัพยากรบคุคลและพจิารณาคา่ตอบแทน บมจ. ไทยพาณชิยส์ามัคคปีระกนัภยั
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน บมจ ไทยรับประกนัภยัตอ่- กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาหนดคาตอบแทน บมจ. ไทยรบประกนภยตอ

   และกรรมการสรรหา
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทอืน่
 - บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์  2  แหง่
บรษิัท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะ บยีนในตลาดหลกัทรัพย์ หง่ - บรษท หรอกจการทไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย   -  แหง

จํานวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ
 - การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 12 ครัง้ จากทัง้หมด  13 ครั้ง  คิด
เป็น 92%

ป ช ส 12 ั ้ ั ้ 12 ั ้ ิ - การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง จากทงัหมด 12 ครัง  คิด
เป็น 100%
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ คดิเป็น 100% 
จํานวนวาระและจํานวนปีทีก่รรมการเคยดํารงตําแหน่ง 1 วาระ ในปี 2550 รวม 5 ปี

จํานวนหุน้ทีถ่อืครอง ไมม่กีารถอืหุน้
ี ่ ไ ้ ี ใ ปั ั ่ ปี ี่ ่ ( ิ )
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การมสีว่นไดเ้สยีในปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีทผีา่นมา (กรรมการอสิระ)
1. ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจํา
2. ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย)
3. ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นีัยสําคญัอนัอาจมผีลทําใหม้สีามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ



วาระที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึง่ไดพ้จิารณาตามหลักเกณฑจ์ากความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธรกจิที่เกี่ยวขอ้งกับการดําเนินงานของบริษัท รวมถงึมี คณสมบัติประสบการณในธุรกจทเกยวของกบการดาเนนงานของบรษท รวมถงม คุณสมบต
ครบถว้นตาม พรบ. บรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นาย ชนนิทร ์รนุสําราญ กลับเขา้
เป็นกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
ตามเดมิ

มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธลิงคะแนน

จงึขอนําเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน
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ี่ 6วาระท ี6

พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2553
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วาระที่ 6

การเสนอค่าตอบแทน มีขัน้ตอนการพจิารณาโดยผ่าน คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน เสนอตอ่คณะกรรมการเพือ่พจิารณาอนุมัตใิหน้ําเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืุ ุ ู
หุน้ โดยมหีลักเกณฑก์ารพจิารณาดงันี้

1. พจิารณาตามความเหมาะสมเทียบเคยีงจากหลักเกณฑว์ธิกีาร อัตราการจ่าย ความ
รับผดิชอบทีไ่ดร้ับมอบหมายของบรษิัทซึง่อยูใ่นธรุกจิ/อตุสาหกรรมเดยีวกนั
2 พจิารณาจากผลประกอบการบรษิัท ณ สิน้ปี และจะจา่ยเมือ่บรษิัทมกีําไร2. พจารณาจากผลประกอบการบรษท ณ สนป และจะจายเมอบรษทมกาไร
3. พจิารณาจา่ยเมือ่บรษิัทไดจ้า่ยผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้และพนักงานแลว้

องคป์ระกอบของคา่ตอบแทนกรรมการ คอื คา่ตอบแทนในการใหค้ําแนะนําในดา้นองคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ คอ คาตอบแทนในการใหคาแนะนาในดาน
ตา่ง ๆ แกค่ณะทํางานของบรษิัท และเบีย้ประชมุ ซึง่บรษิัทมกีารจัดประชมุคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการชดุยอ่ย ดงันี้
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วาระที่ 6

ปีทีจ่า่ยคา่ตอบแทน จาํนวนเงนิทีอ่นุมตั ิ จาํนวนเงนิทีจ่า่ยจรงิ

ขอ้มลูการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการในปีทีผ่า่นมา

2550 10,000,000 บาท 8,425,000 บาท

2551 10,000,000 บาท 9,050,000 บาท

2552 12 000 000 บาท 9 435 000 บาท2552 12,000,000 บาท 9,435,000 บาท

ํ ป ช ปี 2552

ขอ้มลูจาํนวนการประชุมในปี 2552

คณะกรรมการ จานวนการประชุมป 2552

 - คณะกรรมการบรษิัท 13

 - คณะกรรมการบรหิาร 12

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12

 - คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอนแทน 4
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คณะกรรมการเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เสนอ
ั ใ ปี ป็ ไ

วาระที่ 6

ขออนุมัตจิา่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยในปี 2553 เป็นจํานวนไมเ่กนิ 12,000,000 
บาท และมรีายละเอยีดการจา่ยคา่ตอบแทนซึง่เป็นอัตราเดยีวกันกับปี 2552 โดยมรีายละเอยีดการ
จา่ยคา่ตอบแทน ดงันี้

องคป์ระกอบคา่ตอบแทน จํานวนเงนิ

คา่ตอบแทนกรรมการ
1. คา่ตอบแทนรายเดอืน1. คาตอบแทนรายเดอน

      - ประธานกรรมการ 70,000 บาท / คน / เดอืน

      - กรรมการ 35,000 บาท / คน / เดอืน

2 คา่ตอบแทนตามการประชม2. คาตอบแทนตามการประชมุ

      - ประธานกรรมการ 25,000 บาท / คน / เดอืน

      - กรรมการ 15,000 บาท / คน / เดอืน

้คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย : กําหนดจา่ยคา่ประชมุเป็นรายครัง้ตามการประชมุ
(คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ)

      คา่ตอบแทนตามการประชมุ

ป ื
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      - ประธานกรรมการ 25,000 บาท / คน / เดอืน

      - กรรมการ 15,000 บาท / คน / เดอืน



วาระที่ 6

มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธลิงคะแนนู ุ ุ

ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษิัท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัตติาม
หลักการกํากับดแลกจิการทีด่ี กรรมการทีไ่ดร้ับค่าตอบแทน จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน

จงึขอนําเสนอตอ่ทีป่ระชมเพือ่พจิารณาลงคะแนน

หลกการกากบดูแลกจการทด กรรมการทไดรบคาตอบแทน จะไมมสทธออกเสยงใน
วาระนี้

จงขอนาเสนอตอทประชมุเพอพจารณาลงคะแนน
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ี่ 7วาระท ี7

พจิารณาอนุมัตจิา่ยเงนิบําเหน็จกรรมการประจําปี 2552
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การเสนอเงนิบําเหน็จกรรมการ (เงนิรางวัลประจําปี) มขีัน้ตอนการพจิารณาโดยผา่น 
ื่

วาระที่ 7

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เสนอตอ่คณะกรรมการเพอืพจิารณา
อนุมัตใิหน้ําเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดพ้จิารณากลั่นกรองถงึความเหมาะสมต่าง ๆ  
โดยมหีลักเกณฑด์งันี้

ี ่ ใ โ ิ ใ ้ ป ึ1. การมสีว่นรวมในการกําหนดนโยบาย  แนวทางการดําเนนิ และการใหค้ําปรกึษา
ดา้นตา่ง ๆ สง่ผลใหก้ําไรสทุธขิองบรษิัทเตบิโตเพิม่ขึน้จากปี 2551 19%

2. มลูคา่ของหลักทรัพยต์ามราคาตลาด หรอื Market Capitalization ของบรษิัท
ิ่ ึ้ ปี 2551 ิ ป็ ํ 185% ึ่ ิ่ ่ ั ิ โเพมิขนึจากปี 2551 คดิเป็นจํานวน 185% ซงึเพมิสงูกวา่อัตราการเตบิโตของ

บรษิัท และเพิม่มากกวา่การเพิม่ขึน้ของดัชนหีลักทรัพยโ์ดยรวมในกลุม่ SET100 
ซึง่เพิม่ขึน้ 67% ถอืเป็นการเพิม่ Value ใหก้ับผูถ้อืหุน้ทีส่งูกวา่คา่เฉลีย่ของ
ตลาด  ซึง่เกดิจากการมสีว่นรวมของกรรมการ

ปีทีจ่า่ยคา่ตอบแทน จาํนวนเงนิทีอ่นุมตั ิ จาํนวนเงนิทีจ่า่ยจรงิ

ขอ้มลูการจา่ยเงนิบาํเหน็จกรรมการในปีทีผ่า่นมา

2549 2,300,000 บาท 2,300,000 บาท

2550 3,500,000 บาท 3,500,000 บาท

2551 7 000 000 7 000 000
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2551 7,000,000 บาท 7,000,000 บาท



วาระที่ 7

คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ซึ่งไดก้ลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอา้งอิงจาก
อตุสาหกรรมเดยีวกัน รวมถงึพจิารณาจากการขยายตัวทางธรุกจิและการเตบิโตทางผล
กําไรของบรษิัทแลว้ เสนอขออนมัตจิา่ยเงนิบําเหน็จกรรมการประจําปี 2552 เป็นจํานวนกาไรของบรษทแลว เสนอขออนุมตจายเงนบาเหนจกรรมการประจาป 2552 เปนจานวน
11,000,000 บาท

มตขิองทีป่ระชมผถ้อืหน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนเสยีงมตของทประชมุผถูอหนุในวาระน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวากงหนงของจานวนเสยง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธลิงคะแนน

ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษิัท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัตติามทงน คณะกรรมการของบรษท มเจตนารมณทจะแสดงความโปรงใส และปฏบตตาม
หลักการกํากับดูแลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดร้ับค่าตอบแทน จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน
วาระนี้

จงึขอนําเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน
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ี่ 8วาระท ี8

พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่สอบบญัชปีระจําปี 2553
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คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญชหีลายราย โดยพจิารณาจากผลการ
ปฏบิัตงิาน ความเป็นอสิระของผส้อบบัญชี และไดน้ําเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่ใหผ้ถ้อืหน้พจิารณา

วาระที่ 8

ปฏบตงาน ความเปนอสระของผูสอบบญช และไดนาเสนอตอคณะกรรมการเพอใหผูถอหุนพจารณา
แต่งตัง้ผูส้อบสอบบัญช ีจากบรษิัทสํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิัท
ประจําปี 2553 ดงัมรีายชือ่ผูส้อบบญัชตีอ่ไปนี้

- นาง กิง่กาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผส้อบบญัชรีับอนญาตทะเบยีนเลขที่ 4496 และ/หรอื- นาง กงกาญจน อศวรงสฤษฎ ผสูอบบญชรบอนุญาตทะเบยนเลขท 4496 และ/หรอ
- นางสาว สมุาล ี รวีราบณัฑติ ผูส้อบบญัชรีับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3970 และ/หรอื
- นาย โสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3182

ป ั ิ ส้ ั ชี ส ิ่ ีส่่ ้ ํ ั ี่ 6 ้ 56 ใ ั สื ช ิ ป ช

ทัง้นี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับ
เดยีวกนัแลว้เห็นวา่มคีา่สอบบญัชทีีเ่หมาะสม โดยมคีา่สอบบญัชใีนปีทีผ่า่นมาดงันี้

ประวตผสูอบบญช ตามสงทสงมาดวยลาดบท 6 หนา 56 ในหนงสอเชญประชมุ

คา่สอบบญัชี ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจําปีของบรษิัท
และบรษิัทยอ่ย 1,380,000 บาท 1,530,000 บาท 1,530,000 บาทและบรษทยอย

คา่สอบทานงบรายไตรมาสของบรษิัท
และบรษิัทยอ่ยรวมทัง้ปี 870,000 บาท 870,000 บาท 870,000 บาท

รวมเป็นเงนิ 2,250,000 บาท 2,400,000 บาท 2,400,000 บาท
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คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนออนุมัตติ่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
่ ้

วาระที่ 8

เพือ่พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีจากสํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากัด เป็นผูส้อบบัญชี
ของบรษิัทประจําปี 2553 โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชตีามรายละเอยีดขา้งตน้

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหบ้รษิัทสํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์
ยัง จํากดั จัดหาผส้อบบญัชรีับอนญาตของสํานักงาน ทําหนา้ทีต่รวจสอบบัญชแีละแสดงความเห็นยง จากด จดหาผสูอบบญชรบอนุญาตของสานกงาน ทาหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหน
ตอ่งบการเงนิของบรษิัทแทนได ้โดยมรีายละเอยีดคา่สอบบญัชคีงเดมิเทา่กบัปี 2552 ดงันี้

คา่สอบบญัชี ปี 2553

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจําปีของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย 1 530 000 บาทคาตรวจสอบงบการเงนประจาปของบรษทและบรษทยอย 1,530,000 บาท

คา่สอบทานงบรายไตรมาสของบรษิัทและบรษิัทยอ่ยรวมทัง้ปี 870,000 บาท

รวมเป็นเงนิ 2,400,000 บาท

ทัง้นี้ผูส้อบบัญชีมไิดม้ีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบับคุคลดังกลา่ว และผูส้อบบัญชไีดร้ับการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิัทนับแตป่ี 
2550 ถงึปัจจบุันเป็นเวลา 3 ปี โดยผูส้อบบัญชขีองบรษิัท และผูส้อบบัญชขีองบรษิัทยอ่ย สงักดั
สํานักงานสอบบญัชเีดยีวกนั

มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธลิงคะแนน

สานกงานสอบบญชเดยวกน
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ี่ 9วาระท ี9

พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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Question & Answer
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