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 วันที่  4  มีนาคม 2556 

 
 

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2556 
 
เรียน ผูถือหุน 
 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งทีส่งมาดวย 1. สําเนารายงานการประชมุวสิามญัผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 
 2. รายงานประจําป  สําเนางบแสดงสถานะทางการเงิน  งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ  และรายงานของผูสอบ

บัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2555 
 3. หนงัสือมอบฉนัทะ จํานวน 3 ฉบับ และรายละเอียดของเอกสารที่ตองแสดงกอนการเขาประชุมพรอม

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผูรับมอบฉนัทะ 
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน 
 5. เอกสารประกอบวาระที่ 8 ประวติักรรมการที่เสนอใหมีการแตงตัง้ วาระการดํารงตาํแหนง รายงานสรปุ 

การเขารวมประชมุ 
 6. คํานิยาม ”กรรมการอิสระ”  
 7. ประวัติผูสอบบญัชี 
 8. ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
 9. แผนที่ต้ังสถานทีจั่ดการประชุม 
 10. แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2556 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2556 ของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ 2556 ไดมีมตใิหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันศุกรที ่5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หอง
แกรนดบอลรูม ชัน้ C  โรงแรมแกรนดเซนเตอรพอยต โฮเทลแอนดเรซิเดนซสุขุมวทิ เทอรมินลั 21 เลขที่ 2, 88 ซอยสขุุมวิท 19 
(วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัตอไปนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 
วัตถุประสงคและเหตุผล  
 เลขานุการทีป่ระชุม ไดจดัทํารายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 
2555 และไดจัดสงใหตลาดหลกัทรัพยภายในระยะเวลา 14 วันนบัแตวันประชุมวิสามัญผูถือหุน และคณะกรรมการได
พิจารณาแลวเห็นวาถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุน  จงึขอนําเสนอตอที่ประชมุสามัญผูถอืหุน เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครัง้ที ่1/2555 ที่ไดจัดสงใหกบัผูถือหุนพรอมกับหนงัสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิง่ทีส่งมาดวย
ลําดบัที่ 1) 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ    
 คณะกรรมการเหน็สมควรนําเสนอตอที่ประชมุผูถือหุน เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2555  ซ่ึงไดประชมุเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบป 2555 
วัตถุประสงคและเหตุผล  
 บริษัทไดจัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555  โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการแลวเห็นวาถูกตองและ
เพียงพอ  จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2555 ที่ไดจัดสงใหกับผู
ถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป  สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2) 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ    
 คณะกรรมการเหน็สมควรนําเสนอตอที่ประชมุผูถือหุน    เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนนิ งานของ
บริษทัฯ ในรอบป 2555 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงิน  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   และรายงานของผูสอบบัญชี

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
วัตถุประสงคและเหตุผล 
 บริษทัไดจัดทํางบแสดงสถานะทางการเงิน  งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ  และรายงานของผูสอบบญัชีสําหรับรอบป
บัญชสีิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงผูสอบบญัชีไดตรวจสอบแลว และไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครั้งที่ 3/2556 วันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 และคณะกรรมการบริษทัครัง้ที่ 2/2556 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 แลว 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงิน  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบป
บัญชสีิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 (รายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป สิง่ทีส่งมาดวยลาํดับที่ 2) 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 คณะกรรมการมมีติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงิน งบ
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จ  และรายงานของผูสอบบญัชี สําหรับรอบปบญัชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  ซ่ึงไดผานการ
พิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 3/2556 วันที่ 18/ กุมภาพันธ 2556  และคณะกรรมการบริษทัครัง้ที ่
2/2556 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 โดยมีสาระสําคญัโดยสรปุดังนี ้
 ในป 2555  บรษิัทมียอดขาย 34,541.55 ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากปกอน 6,178.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
21.78%  ยอดขายที่เพิ่มสวนใหญเกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม การเปดสาขาใหมในป 2555  มีรายไดรวม (ซ่ึงเปนยอดขาย
รวมรายไดอ่ืน ไดแก คาเชาพื้นที่ คาบริการตาง ๆ ซึ่งไดรวมสวนของบริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด  คาสนบัสนนุทางการตลาด
จากคูคา และรายไดคาบริการอื่นๆ)  36,969.30 ลานบาท เพิ่มข้ึน 6,466.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.20%  บรษิัทมีกําไร
สุทธิ 2,679.47 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 674.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.62% และมีกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานหุนละ 0.38 บาท ณ 
วันที่  31 ธันวาคม 2555 บริษัทมสีินทรัพยรวม 25,801 ลานบาท หนี้สนิรวม 15,941.10 ลานบาท สวนของผูถือหุน  9,859.90 
ลานบาท สําหรบัรายละเอียดของผลการดําเนินงานปรากฏตามงบแสดงสถานะทางการเงิน  งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ  และ
รายงานของผูสอบบญัชี สําหรบัรอบปบญัชีสิน้สุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2555  
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจายปนผลและการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ประจําป2555 
วัตถุประสงคและเหตุผล 
 บริษทัมีนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสทุธ ิในป 2555 บริษทัฯ มีกําไรสุทธิ
ประจําปตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปเปนเงิน 2,660.22 ลานบาท และไมมียอดขาดทุนสะสมเหลอือยู ประกอบกับมีกระแส
เงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลไดตามนโยบายของบริษัท  

โดยมีขอมูลการเปรียบเทียบการจายเงินปนผลที่เปนเงินสดและหุนปนผลในปทีผ่านมา ดังนี ้
ระยะเวลา ป 2552 ป 2553 ป 2554 

อัตราการจายหุนปนผล(จํานวนหุนเดิม : หุนปนผล) (10 : 9) (6 :1) ,  (6:1) 
(ระหวางกาล) , (ส้ินป) 

(7:1)  ,  (เงินสด) 
(ระหวางกาล) , (ส้ินป) 

มูลคาหุนปนผลตอหุน (กอนปรบัลด) 0.9 0.3334 0.1429 
มูลคาเงินสดปนผลตอหุน   (หนวย : บาท / หุน) 0.2126 0.0386 0.1659 
รวมมลูคาการจายปนผล (หนวย : บาท / หุน) 0.6863 0.372 0.3088 
อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธ ิ 224.60% 92.38%  83.61% 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ  
 เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการประจําป 2555 รวมทั้งปเปนเงิน  2,660.22  ลานบาท และไม
มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลไดตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการ
จึงมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและจายปนผล  ดังนี้ 
 สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  5 ตุลาคม 2555 ได
มีมติใหจัดสรรทุนสํารองไวแลวตามกฎหมายจํานวน 5% ของกําไรสุทธิเปนเงินเทากับ  59.70 ลานบาท  ซ่ึงคิดจากกําไรสุทธิ
ตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 จํานวน 1,191.94 ลานบาท และไดอนุมัติจายปนผล
ระหวางกาลสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของป 2555  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ดังนี้  

ก. จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษทัใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล หรอืคิดเปน
อัตราการจายเงินปนผล 0.20 บาทตอหุน ทัง้นีใ้นกรณีทีผู่ถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลงัการจัดสรรหุนปนผลแลวใหจายปน
ผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.20  บาท 

ข. จายปนผลเปนเงนิสดในอัตราหุนละ 0.022223 บาท 
รวมเปนการจายปนผลสําหรบัครึง่ปแรกทัง้สิ้นในอัตรา  0.222223 บาทตอหุน  
 
คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบการจายปนผลระหวางกาลดังกลาว 
 
สําหรับผลประกอบการครึ่งปหลังของป 2555 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ตามงบเฉพาะกิจการคณะกรรมการได

อนุมัติใหนําเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้ 
ก.  จัดสรรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2555 อีกจํานวน 73.40 ลานบาท โดยคํานวณจาก 5% ของ

กําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2555 – ธันวาคม 2555 จํานวน 1,468.28 ลานบาท  
ข.  อนุมัติจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวนไมเกิน 1,174.61 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 6 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 1,174.61 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการ
จายเงินปนผล 0.1667 บาทตอหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลวใหจายปนผล
เปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.1667   บาท 

ค.  อนุมัติจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ  0.0186 บาท  หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 131.06 ลานบาท 
  
 รวมการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2555  ทั้งสิ้นเปนเงิน 133.1 ลานบาท  และรวม
เปนการจายปนผลทั้งในรูปแบบหุนปนผลและเงินสดปนผล  ทั้งปเทากับอัตราหุนละ 0.407523 บาท (กอนปรับลด)  คิดเปน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,609.02 ลานบาท หรือคิดอัตราการจายเงินปนผลรวมประมาณ 98.08% แบงเปนอัตราการ
จายหุนปนผลประมาณ 88.25% และอัตราการจายเงินสดปนผลรวมประมาณ 9.83% อัตราการจายปนผลดังกลาวเปนไปตาม
นโยบายการจายปนผลของบริษัท เงินปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  
 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 18 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225   
ของ พรบ.หลักทรัพยฯ    โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 19 เมษายน 2556  และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 
30 เมษายน 2556 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ
จัดสรรหุนปนผลระหวางกาล  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่  1/2555 จํานวน 1,387,406  หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ลดทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงคและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555  ไดมีมติอนุมัติใหมีการจายปนผล
เปนหุนไมเกินจํานวน 1,174,400,000 หุน ซ่ึงผลจากการจายหุนปนผลดังกลาวจริง  มีผูถือหุนไดรับหุนปนผลทั้งสิ้น 
1,173,012,594 หุน จึงยังคงมีหุนเหลือสําหรับรองรับการจายปนผลอีกจํานวน 1,387,406 หุน  เนื่องจากบริษัทยังมีหุนที่
จําหนายไมครบตามที่จดทะเบียนไว  เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายจึงตองดําเนินการลดทุนจดทะเบียน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,054,971,235 บาท  โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผลระหวางกาล 
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555  จํานวน 1,387,406 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และแกไขหนังสือบริคณห
สนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้ 
 “ ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน   7,053,583,829 บาท (เจ็ดพันหาสบิสามลานหาแสนแปดหมืน่สามพันแปดรอย

ยี่สบิเกาบาท) 
  แบงออกเปน 7,053,583,829 หุน (เจ็ดพันหาสบิสามลานหาแสนแปดหมืน่สามพันแปดรอย

ยี่สบิเกาหุน) 
  มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
   โดยแยกออกเปน 
  หุนสามัญ 7,053,583,829 หุน (เจ็ดพันหาสบิสามลานหาแสนแปดหมืน่สามพันแปดรอย

ยี่สบิเกาหุน) 
  หุนบุริมสทิธ ิ -  หุน (                -                )” 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 1,174,610,000  หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล  และ

แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4  เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
วัตถุประสงคและเหตุผล 
 ประธานที่ประชุมแถลงใหที่ประชุมทราบวา   จากการที่บริษัทไดมีมติเรื่องการจายปนผลเปนหุนสามัญของ
บริษัทใหกับผูถือหุน  รายละเอียดตามวาระที่  4  บริษัทจะตองจัดสรรหุนสําหรับรองรับการจายปนผล จํานวน 1,174,610,000 
หุน แตเนื่องจากจํานวนหุนที่บริษัทมีอยูนั้นไมเพียงพอ  จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 7,053,583,829 บาท  เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 8,228,193,829 บาท  แบงออกเปน  8,228,193,829  
หุน โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,174,610,000  หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และให
แกไขหนงัสือบริคณหสนธิขอ 4.  ของบริษัท   เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 7,053,583,829 บาท  เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 8,228,193,829 บาท  แบงออกเปน  
8,228,193,829  หุน โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,174,610,000  หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจาย
หุนปนผล  และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4.  ของบริษัท   เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ 
 “ ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 8,228,193,829 บาท (แปดพันสองรอยยี่สิบแปดลานหนึ่งแสนเกาหมื่นสามพัน

แปดรอยย่ีสิบเกาบาท) 
  แบงออกเปน 8,228,193,829 หุน (แปดพันสองรอยยี่สิบแปดลานหนึ่งแสนเกาหมื่นสามพัน

แปดรอยย่ีสิบเกาหุน) 
  มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
   โดยแยกออกเปน 
  หุนสามัญ 8,228,193,829 หุน แปดพันสองรอยยี่สิบแปดลานหนึ่งแสนเกาหมื่นสามพันแปด

รอยย่ีสิบเกาหุน) 
  หุนบุริมสทิธิ ์ - หุน (                -                ) 
 
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล  
วัตถุประสงคและเหตุผล 

สืบเนื่องจากการที่บริษัทไดมีมติเรื่องการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทใหกับผูถือหุนตามวาระที่ 4  บริษัท
จะตองจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการจายปนผล  จํานวน 1,174,610,000  หุน  
 
ความเห็นคณะกรรมการ 

ตามที่คณะกรรมการไดเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,174,610,000 หุน จึงมีมติอนุมัติใหนําวาระนี้เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2556  เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามญัเพิ่มทุนจํานวน 1,174,610,000  หุน  เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ        
วัตถุประสงคและเหตุผล  
 โดยที่ขอบังคับขอ 14 ของบริษัทไดกําหนดไววา  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใน
สามตองออกจากตําแหนง  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดแลว ใหกรรมการในจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสามออกจากตําแหนง  ในปแรกและปที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน การออกจาก
ตําแหนงของกรรมการตามวาระจะใชวิธีจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได 
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 ในปนี้บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอรายชื่อกรรมการ  สําหรับเสนอใหผูถือหุนพิจารณาในวาระแตงตั้ง
กรรมการในเว็บไซดของบริษัทตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556  ปรากฏวามีบุคคลที่เสนอช่ือเขารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท จํานวน 1 ทาน และไดนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เพื่อพิจารณาในวันที่ 21 มกราคม 2556    และในปนี้คณะกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ทานไดแก  

1. คุณ จุมพล มีสุข ตําแหนง กรรมการ 
2. คุณ สุวรรณา พุทธประสาท       ตําแหนง กรรมการ 
3. คุณ ทวีวัฒน    ตติยมณีกุล ตําแหนง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. คุณ ชนินทร รุนสําราญ       ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน              
สําหรับคุณทวีวัฒน ตติยะมณีกุล ซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ต้ังแตเดือน

พฤษภาคม 2544  นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 11 ปตอเนื่อง  แตเนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นวาคุณทวีวัฒน  มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 และมีความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญในธุรกิจคาปลีกเปนอยางมาก  ซ่ึงจะสามารถใหคําแนะนํา
ที่เปนประโยชนใหกับบริษัทไดเปนอยางดี และยังคงสามารถดํารงความเปนอิสระได  จึงเห็นสมควรแตงตั้งคุณทวีวัฒน  กลับ
เขามาดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  อีกวาระหนึ่ง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลวเห็นวาจํานวนคณะกรรมการในปจจุบันมีความ
เหมาะสมแลว  และเทากับจํานวนตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่กําหนดวาคณะกรรมการควรประกอบดวยจํานวน
กรรมการ 5-12 คน  บริษัทยังไมมีนโยบายการเพิ่มจํานวนกรรมการ และไดพิจารณาตามหลักเกณฑการสรรหา โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติ และเห็นวากรรมการทั้งสี่ทานมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และมี
ความรู ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท และในชวง 2 ปที่ผานมา  กรรมการของ
บริษัทไมเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทผูสอบบัญชี  จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
กรรมการที่ตองออกตามวาระ 4 คน  กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติกรรมการ 
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5)  
   
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการไดพิจารณาแลว  เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซ่ึงมี
หลักเกณฑการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นวากรรมการทั้งสี่ทานมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และมีความรู ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท 
และกรรมการทั้งสี่ทานไดปฏิบัติงานใหกับบริษัทดวยดีมาตลอดคณะกรรมการจึงอนุมัติใหนําเสนอ 
ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ 4 คน  กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง  
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556  
วัตถุประสงคและเหตุผล  

พระราชบัญญัตบิริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดวา  หามมใิหบริษัทจายเงนิหรือทรัพยสนิอื่น
ใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบรษิัท 

ขอบังคับบริษัทขอ 15 กําหนดวา กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม 
บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืน ๆ ตามขอบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา  ทั้งนี้ไมวาจะ
กําหนดเปนจํานวนแนนอน หรือกําหนดเปนกฎเกณฑที่จะใชในการพิจารณาเปนคราว ๆ ไป หรือกําหนดใหมีผลตลอดไป  
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได   และนอกจากนั้นใหกรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยง    และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท 

ความในวรรคหนึง่ ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลกูจางของบริษัทซ่ึงไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัทอีกตางหากดวย 

บริษัทฯ มีข้ันตอนการเสนอคาตอบแทน  โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท   เพื่อพิจารณาอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน     ซ่ึงคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังนี้ 

1. พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑวิธีการ อัตราการจาย หนาที่ความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายของบริษัทซ่ึงอยูในธุรกิจ/ อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคํานึงถึงสภาพคลองของบริษัท 

2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิ้นป และจะจายเมื่อบริษัทมีกําไร 
3. พิจารณาจายเมื่อบริษัทไดจายผลตอบแทนใหกับผูถือหุนและพนักงานแลว 
 
องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ คือ คาตอบแทนในการใหคําแนะนําในดานตางๆ แกคณะทํางานของ

บริษัท และคาเบี้ยประชุม  ซึ่งโดยปกติบริษัทไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  และมีการจัดประชุม
คณะกรรมการชุดพิเศษอ่ืนๆ เชน การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร  การประชุมของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม  การจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแตละคณะแลว  เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
ประจําป 2556  

สําหรับสิทธิประโยชนอยางอ่ืน บริษัทฯ ขอเสนอใหที่ประชุมรับทราบวา สิทธิประโยชนอยางอื่นที่บริษัทใหกับ
กรรมการนั้น  มีเฉพาะการใหสวัสดิการในการซื้อสินคาในราคาที่ไดรับสวนลดเทานั้น  ซึ่งสวนลดที่ใหนั้นเปนไปตามที่ระบุไวใน
ขอบังคับของบริษัทซึ่งไดผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  และสวัสดิการดังกลาวบริษัทไดใหในอัตราไม
มากกวาที่บริษัทใหกับลูกคาระดับ VIP ทั่วไป โดยกําหนดในอัตราสูงสุดไมเกิน 10% 
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โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจายคาตอบแทนกรรมการในปที่ผานมาดังนี้ 

ปที่จายคาตอบแทน จํานวนเงินที่อนมุตั ิ จํานวนเงินที่จายจริง 
2553 12,000,000  บาท 9,105,000  บาท 
2554 12,000,000  บาท             10,435,000  บาท  
2555 12,000,000  บาท             10,570,000  บาท  

 
จํานวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการในป 2555 มีดังนี ้

คณะกรรมการ จํานวนการประชุมป 2554 
 - คณะกรรมการบริษทั 12 
 - คณะกรรมการบริหาร 11 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12 
 - คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 3 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน    จึงมีมติ
อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2556 ไม
เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองลานบาท)  ซ่ึงเปนอัตราเดียวกับป 2555 สําหรับรายละเอียดการจายคาตอบแทน มีดังนี้ 

1. คาตอบแทนรายเดือนประจําทุกเดือน 
สําหรับประธานกรรมการ เดือนละ    80,000 บาท 
สําหรับกรรมการ เดือนละ    40,000 บาท 

2. คาตอบแทนตอครั้งที่เขารวมประชุมของกรรมการแตละคณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดังนี ้
สําหรับประธานที่ประชุม  30,000 บาทตอครั้งที่เขารวมประชุม 

 สําหรับกรรมการ  20,000 บาทตอครั้งที่เขารวมประชุม 

3. นอกเหนือจากคาตอบแทนกรรมการดังกลาวในขอ 1 และขอ 2 บรษิัทฯ ไดมอบสิทธิประโยชนใหกบั
คณะกรรมการ  คือ การใหสวัสดิการในการซื้อสินคาในราคาที่ไดรบัสวนลดซึง่สวนลดที่ใหนั้นเปนไปตามที่
ระบไุวในขอบังคบัของบริษทัซ่ึงไดผานการพิจารณาอนุมัติจากทีป่ระชมุผูถือหุนแลว  และสวสัดิการดังกลาว
บริษทัไดใหในอัตราไมมากกวาทีบ่ริษทัใหกบัลูกคาระดับ VIP ทั่วไป โดยกําหนดในอัตราสูงสุดไมเกิน 10% 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติจายเงินบําเหนจ็กรรมการประจําป 2555 
วัตถุประสงคและเหตุผล 

พระราชบัญญัตบิริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดวา  หามมใิหบริษัทจายเงนิหรือทรัพยสนิอื่น
ใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบรษิัท 

ขอบังคับบริษัทขอ  15  กําหนดวา  กรรมการมสีทิธิไดรับคาตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบี้ยประชมุ 
บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามขอบังคับ หรือตามที่ทีป่ระชุมผูถือหุนพิจารณา  ทัง้นีไ้มวาจะ
กําหนดเปนจํานวนแนนอน หรอืกําหนดเปนกฎเกณฑที่จะใชในการพิจารณาเปนคราวๆ ไป หรือกําหนดใหมผีลตลอดไป 
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนัน้ใหกรรมการมสีทิธิไดรับเบี้ยเลี้ยง    และสวสัดิการตาง ๆ ตามระเบียบของ
บริษทั 

ความในวรรคหนึง่ ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลกูจางของบริษัทซ่ึงไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัทอีกตางหากดวย 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาเงินบําเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสม
ตางๆ  โดยมีหลักเกณฑ  ดังนี ้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีสวนกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน รวมถึงการใหคําปรึกษาในการ
ดําเนินงานดานตางๆของบริษัท พิจารณาไดจากผลกําไรสุทธิของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มข้ึนจากป 2554 ถึง 
33.62%  

2. จากการที่บริษัทมีผลประกอบการเติบโตขึ้น 33.62%  ทําใหมูลคาของหลักทรัพยตามราคาตลาด หรือ 
Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มข้ึนจากป 2554  คิดเปนจํานวน 38.16%  ซ่ึงการเพิ่มข้ึนนี้สูงมากกวา
ดชันีตลาดหลักทรัพยโดยรวมในกลุม SET 50 ซ่ึงเพิ่มข้ึนเพียง 31.60% ถือเปนการเพิ่ม Value ใหกับผูถือหุน
ที่สูงกวาคาเฉลี่ยของตลาด  ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการมีสวนรวมของกรรมการ   
 

โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินบําเหน็จกรรมการในปทีผ่านมาดังนี ้

ปที่อนมุัติจายเงนิบําเหน็จกรรมการและกรรมการชดุยอย จํานวนเงินที่อนมุตั ิ จํานวนเงินที่จายจริง 

2552 11,000,000 บาท 11,000,000 บาท 
2553 15,000,000 บาท 15,000,000 บาท 
2554 17,000,000 บาท 17,000,000 บาท 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ซึ่งได
พิจารณาเงินบําเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมตางๆ และเปรียบเทียบโดยอางอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน  
รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว คณะกรรมการจึงอนุมัติใหนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน  เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินบําเหน็จใหกรรมการและกรรมการชุดยอยประจําป 2555   เปนจํานวนเงิน 
22,000,000 บาท (ยี่สิบสองลานบาท) 
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบญัชี และกําหนดคาสอบบัญชปีระจําป 2556 
วัตถุประสงคและเหตุผล  

ขอบังคับของบรษิัทขอ 30 (5) กําหนดวา  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี ้ (5) แตงตั้งผูสอบ
บัญชีและกําหนดคาตรวจสอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีหลายราย  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัตงิาน ความเปน
อิสระของผูสอบบัญชี และไดเสนอคณะกรรมการแตงตั้งผูสอบบญัชี  จากบริษทัสํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด  เปนผูสอบ
บัญชีของบริษทัฯประจําป  2556  ดังมีรายชื่อผูสอบบญัชีตอไปนี ้ 

1. นาง กิง่กาญจน อัศวรังสฤษฎ ผูสอบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที ่4496 และ/หรือ 
2. นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที ่3182 และ/หรือ 
3. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที ่3972  และ/หรือ 
4. นางสาว พิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที ่4521 

เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานทีดี่ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบติัหนาที่ไดเปนอยางดีตลอด
มา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกันแลวเหน็วามีคา
สอบบัญชีที่เหมาะสม และอนมุัตคิาสอบบัญชีประจําป 2556 เปนเงนิ 2,680,000 บาท นอกเหนือจากคาสอบบัญชีแลว  
บริษทัฯ มีจายคาตอบแทนอ่ืน ไดแก คาสังเกตการณทําลายสินคาประมาณ 100,000  บาท  โดยมีรายละเอียดคาสอบบัญชี
ประจําป 2556  ดังนี ้

คาตรวจสอบงบการเงิน ป 2554 ป 2555 ป 2556 
คาตรวจสอบงบการเงินประจาํปของบรษิัทและบรษิัทยอย    1,590,000  บาท 1,590,000  บาท 1,720,000  บาท 
คาสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบรษิัทยอยรวมทั้งปเปนเงิน 930,000  บาท 930,000  บาท 960,000  บาท 
รวมเปนเงินที่ขออนุมัติ 2,520,000  บาท 2,520,000  บาท 2,680,000  บาท 

(ประวัติของผูสอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลาํดับที่ 7) 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติใหนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบญัชีของบริษัทฯ
ประจําป  2556  และอนุมัติคาสอบบัญชีจํานวน 2,680,000 บาท รวมทัง้คาตอบแทนอ่ืนๆ ไดแก คาสังเกตการณทําลายสินคา
ประมาณ 100,000  บาท  ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  ดงัมีรายช่ือผูสอบบัญชีตอไปนี้  

1. นาง กิง่กาญจน อัศวรังสฤษฎ ผูสอบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที ่4496 และ/หรือ 
2. นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที ่3182 และ/หรือ 
3. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที ่3972  และ/หรือ 
4. นางสาว พิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที ่4521 
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ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน
ผูสอบบัญชีดังกลาวได 

บริษัทไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัทสํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท เปนเวลา 5 
ป  แตไดเปลี่ยนผูสอบบัญชีที่มีอํานาจลงนามในงบการเงินของบริษัท  โดยผูสอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทในป 
2556 คือ นางกิ่งกาญจน อัศวรังสฤษฎ  ไดรับแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทนับแตป 2553 ถึงปจจุบันเปนเวลาเพียง 4 ป  
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีมิไดมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว  โดย
ผูสอบบัญชีของบริษัท และผูสอบบัญชีของบริษัทยอย สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน   

    
 

วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุนกูระยะยาวสวนที่ยังไมไดออกและเสนอขาย และพิจารณาอนุมัติให
บริษัทออก และเสนอขายหุนกูระยะยาวภายในวงเงนิไมเกิน 20,000 ลานบาท 

วัตถุประสงคและเหตุผล 
เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง ทําใหตองจัดหาแหลงเงินทุนอ่ืนนอกเหนือจากเงินทุนจาก

การดําเนินงาน เพื่อใหบริษัทฯสามารถมีทางเลือกในการระดมทุนที่มีตนทุนทางการเงินต่ําและสามารถระดมทุนโดยการออก
หุนกูไดความคลองตัวมากขึ้น  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
มีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้  
1. บริษัทขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกหุนกูระยะยาวที่ไดขออนุมัติไวตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554 ในสวนที่ยังไมมีการออกและเสนอขาย  โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2556  บริษัทมีวงเงินหุนกูระยะยาว
คงเหลือจํานวน 1,700 ลานบาท  ดังนั้น ในกรณีที่ในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 บริษัทยังมีวงเงินของหุนกูที่ยัง
ไมไดออกและเสนอขายคงเหลืออยูจํานวนเทาใด  บริษัทขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินที่คงเหลือดังกลาว 
2. พิจารณาอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวอายุไมเกิน 10 ป ภายในวงเงนิไมเกิน 20,000 ลานบาท และบริษทั
สามารถออกหุนกูระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมไดอีกภายในวงเงินดังกลาวขางตนหากบริษทัไดมีการซ้ือคืนหุนกูและ/หรือไถถอน
หุนกูไมวาดวยกรณีใดๆ  ภายใตเงือ่นไขดังนี ้
ประเภท : หุนกูทุกประเภท (ดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ มีผูแทนผูถือหุนกูหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู และมีประกัน

หรือไมมีประกันตามความเหมาะสมของตลาดในแตละขณะที่มีการออกและเสนอขายหุนกู 
สกลุเงิน : สกุลเงินบาท, ดอลลารสหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงนิตางประเทศอื่น 
จํานวนเงิน            :    จํานวนเงินตนของหุนกูที่จะออกจะไมเกิน 20,000 ลานบาทหรือเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาหรอื

เงินสกุลตางประเทศอื่นในจํานวนที่เทียบเทา โดยใชอัตราแลกเปลีย่นในขณะที่มีการออกหุนกูแตละ
คราวไดตามทีบ่รษิัทฯจะเหน็สมควร 
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การเสนอขาย : เสนอขายตอประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแกบคุคลในวงจํากัดตามหลักเกณฑของ
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไมวาจะเสนอขายภายในประเทศ หรือตางประเทศ โดยอาจเสนอ 
ขายครั้งเดียวเต็มจํานวน และ/หรือเปนคราวๆ ไป ข้ึนอยูกับดุลพินจิและความจําเปนในการใชเงนิ
ของบริษัทและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุนกูที่เคยออกและเสนอขาย แลว 

อายุ : ไมเกิน 10 ป 
อัตราดอกเบี้ย : ข้ึนอยูกับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 
การชําระคืนเงินตน : ทยอยคืนเงินตน หรือชําระงวดเดยีวเมื่อครบกําหนดอายุหุนกูของบริษัทฯ  
สิทธิของบริษัทใน     :   บริษทัฯ อาจกําหนดใหมสีิทธิในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนดรวมทัง้การซื้อคนืหุนกูดังกลาว  
การไถถอนหุนกูคืน 
กอนครบกําหนด 
(Call Option) 
สิทธิของผูถือหุนกู : บริษทัฯ อาจกําหนดใหสทิธิผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนด ตามเงื่อนไขที่จะได  
ในการไถถอนกอน  กําหนดตอไป 
กําหนด (Put Option) 
ตลาดรอง : บริษทัฯ อาจจดทะเบียนหุนกูกบัศนูยซื้อขายตราสารหนีไ้ทย หรือศูนยซื้อขายตราสารหนี้อ่ืนใน

ตางประเทศ 
 
 ในกรณีที่มีการไถถอนหุนกูไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุนกูดังกลาว อันมีผลใหตนเงนิคงคางของ
หุนกูลดลง  ใหบริษัทฯ สามารถออกหุนกูเพิ่มเติมไดอีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตน 
 ทั้งนี้ใหมอบหมายใหกรรมการผูจัดการ เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู ตามความจําเปนและเห็นสมควรที่จะตองกําหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนําหุนกู
ดังกลาวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market 
Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนใหมีอํานาจดําเนินการขออนุญาต เปดเผยขอมูลและดําเนินการอ่ืนใดกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ การแตงตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู รวมทั้งการเขาทําการตกลง การลงนาม
และการแกไขเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ เพื่อใหการออกและเสนอขายหุนกู
ประสบผลสําเร็จ  
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วาระที่ 13   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
กําหนดการตางๆ ที่เก่ียวกับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2556  ปรากฏตามตารางทายนี ้

กําหนดการตางๆ เกี่ยวกบัการประชุมสามัญผูถือหุน วันที ่
1. กําหนดรายชือ่ผูถือหุนที่มสีทิธเิขารวมประชุมผูถือหุน วันที ่  6 มีนาคม  2556 
2. รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมดุทะเบียน 
    พักการโอนหุน  สําหรบัการประชุมผูถือหุน 

วันที่   7 มีนาคม  2556 

3.  กําหนดวนัประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 วันที่   5 เมษายน 2556 
4. กําหนดรายชือ่ผูถือหุนที่มสีทิธริับปนผล วันที่ 18 เมษายน 2556 
5. รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมดุทะเบียน 
    พักการโอนหุน  สําหรบัการรบัปนผล 

วันที่ 19 เมษายน 2556 

6. กําหนดจายปนผล วันที่ 30 เมษายน 2556 
  
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นาย คุณวุฒิ  ธรรมพรหมกลุ) 
 กรรมการผูจัดการ 
 ในฐานะผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ 
 บริษทั โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชญิประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาองักฤษ รวมถึงหนังสอืมอบฉันทะทั้งแบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค. 

บนเว็บไซตของบรษิัทฯ ซึ่งผูถือหุนสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต  (www.homepro.co.th) 
2. ในกรณีที่ประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ  กรุณาสงเอกสารมาที่หนวยงาน  นักลงทุนสัมพันธ  บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชัน้ 4 หมูที่ 9  ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุร ีจังหวดันนทบรุี 11000  
3. ในกรณีผูถือหุนมีความประสงคจะสอบถามขอมูลที่เก่ียวของกับการประชุมในวาระใดของบรษิทั ผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนามายงั

บรษิัทฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ไดที่หนวยงาน  นักลงทนุสัมพันธ  บริษทั โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) เลขที ่
96/27 ช้ัน 4 หมูที ่9  ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุร ีจังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที ่  email : ir@homepro.co.th 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

Proxy (Form A) 
 

เขียนที่/ Made at………………………...……………………………........ 
วันที่/Date……….…เดือน/Month………….…….…พ.ศ./ Year……….… 
 

(1) ขาพเจา/ I/We…………………………….……………….……………………….สัญชาติ/ Nationality………...…..……....อยูบานเลขที่/ Reside 
at….………..….……..…ถนน/ Street…………..……….…………….….……....…ตําบล/แขวง/ Sub-District…………………………..………….อําเภอ/เขต/ 
District……..…..………….…….จังหวัด/ Province………….….……….…… ประเทศ/ Country………….….…. รหัสไปรษณีย/ Postal Code………………. 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม/ Being (a) shareholder(s) of Home Product Center 
Plc., holding a total number of…………………..………..……………..หุน/ shares และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ/ and having the right to vote equal 
to………………………..……………..เสียง ดังนี้/ votes as follows: 

หุนสามัญ/ Ordinary share………………..………..……………..หุน/ share, และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ/ having the right to vote equal 
to………………………..……………..เสียง/ votes 

หุนบุริมสิทธ/ิ Preferred share…………………..……..…………..หุน/ share, และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ/ having the right to vote equal 
to………………………..……………..เสียง/ votes 

(3) ขอมอบฉันทะให/ hereby appoint  
1) ช่ือ/ Name……………………………………………………………………..อายุ/ Age……..……….ป/ year อยูบานเลขที่/ Reside 

at.............................ถนน/ Street……...……..….……….……..ตําบล/ แขวง / Sub-District ……….…………...…….…………อําเภอ/เขต/ 
District................................................. จังหวัด/ Province.............................................รหัสไปรษณีย/ Postal Code …....………. หรือ/or 

2) ช่ือ/ Name……………………………………………………………………..อายุ/ Age……..……….ป/ year อยูบานเลขที่/ Reside 
at.............................ถนน/ Street……...……..….……….……..ตําบล/ แขวง / Sub-District ……….…………...…….…………อําเภอ/เขต/ 
District................................................. จังหวัด/ Province.............................................รหัสไปรษณีย/ Postal Code …....………. หรือ/or  

3) ช่ือ/ Name……………………………………………………………………..อายุ/ Age……..……….ป/ year อยูบานเลขที่/ Reside 
at.............................ถนน/ Street……...……..….……….……..ตําบล/ แขวง / Sub-District ……….…………...…….…………อําเภอ/เขต/ 
District................................................. จังหวัด/ Province.............................................รหัสไปรษณีย/ Postal Code …....……….  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ใน
วันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม ช้ัน C  โรงแรมแกรนดเซนเตอรพอยต โฮเทลแอนดเรซิเดนซสุขุมวิท เทอรมินัล 21 เลขที่ 2, 88 
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย /only one of them to be 
my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the  Annual General Meeting of Shareholders for the 
Year 2013 on Friday 5th April 2013 at 10.00 a.m. at Meeting Room, Grand Balloon, C Floor, Grand Centre Point Hotel and Residence Sukhumvit 
Terminal 21 Building, address: Number 2, 88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Road, North Klongtoei Sub District, Wattana District , 
Bangkok, or at any adjournment thereof. 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําการเองทุกประการ/ Any act(s) taken by the Proxy at the 
meeting shall be deemed to be taken by myself/ ourselves in every respect. 

 
ลงช่ือ/ Signed……………………….………..………ผูมอบฉันทะ/ Appointer ลงช่ือ/ Signed…………………..……….……………ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

(…………………….…….……………...) (…………………….……….…………...) 

หมายเหตุ/ Remarks   
ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได / A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All votes 
of a shareholder may not be splited for more than one Proxy. 

อากรแสตมป  
20 บาท 



26 
 

      
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Proxy (Form B) 
 
เลขทะเบียนผูถือหุน/ Shareholder Registration No. …………..……………..………….. 
 

เขียนที่/ Made at………………………...….………………………….... 
วันที่/Date….……เดือน/Month………….…….…พ.ศ./ Year……….… 

 
(1) ขาพเจา/ I/We…………………………….……………….……………………….สัญชาติ/ Nationality………...………....อยูบานเลขที่/ Reside 

at………..….……..…ถนน/ Street…………..……….…….….……....…ตําบล/แขวง/ Sub-District……………………..………….อําเภอ/เขต/ District 
……..…..………….…….จังหวัด/ Province………….….……….…… ประเทศ/ Country………….….…. รหัสไปรษณีย/ Postal Code………………. 

 
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม/ Being (a) shareholder(s) of Home Product 

Center Plc., holding a total number of…………………..………..……………..หุน/ shares และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ/ and having the right to 
vote equal to………………………..……………..เสียง ดังนี้/ votes as follows: 

หุนสามัญ/ Ordinary share………………..………..……………..หุน/ share, และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ/ having the right to vote equal 
to………………………..……………..เสียง/ votes 

หุนบุริมสิทธ/ิ Preferred share…………………..……..…………..หุน/ share, และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ/ having the right to vote equal 
to………………………..……………..เสียง/ votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให/ hereby appoint  

1) ช่ือ/ Name……………………………………………………………………………..อายุ/ Age……..……….ป/ year อยูบานเลขที่/ Reside 
at........................ถนน/ Street……...……..….…………..ตําบล/ แขวง / Sub-District …………..……………………อําเภอ/เขต/ District. 
.......................................................... จังหวัด/ Province..........................................รหัสไปรษณีย/ Postal Code ……..………. หรือ/or 

2) ช่ือ/ Name……………………………………………………………………………..อายุ/ Age……..……….ป/ year อยูบานเลขที่/ Reside 
at........................ถนน/ Street……...……..….…………..ตําบล/ แขวง / Sub-District …………..……………………อําเภอ/เขต/ District. 
.......................................................... จังหวัด/ Province..........................................รหัสไปรษณีย/ Postal Code ……..………. หรือ/or 

3) ช่ือ/ Name……………………………………………………………………………..อายุ/ Age……..……….ป/ year อยูบานเลขที่/ Reside 
at........................ถนน/ Street……...……..….…………..ตําบล/ แขวง / Sub-District …………..……………………อําเภอ/เขต/ District. 
.......................................................... จังหวัด/ Province..........................................รหัสไปรษณีย/ Postal Code ……..……….  

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ใน

วันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม ช้ัน C  โรงแรมแกรนดเซนเตอรพอยต โฮเทลแอนดเรซิเดนซสุขุมวิท เทอรมินัล 21 เลขที่ 2, 88 
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย /only one of them to be 
my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the  Annual General Meeting of Shareholders for the 
Year 2013 on Friday 5th April 2013 at 10.00 a.m. at Meeting Room, Grand Balloon, C Floor, Grand Centre Point Hotel and Residence 
Sukhumvit Terminal 21 Building, address: Number 2, 88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Road, North Klongtoei Sub District, Wattana 
District , Bangkok, or at any adjournment thereof. 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ดังนี/้ In the meeting, I/ we authorize the Proxy to 
vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 

 

อากรแสตมป  
20 บาท 
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□ วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 
 Agenda 1 To consider and approve of the minutes of The Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2012. 

 □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to  
  consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
 □ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with  
  my/ our objectives as follows: 
  □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain  
 
□ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 
 Agenda 2 To consider for acknowledgment the Company’s Operation Results of the Year 2012. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to  
   consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with  
   my/ our objectives as follows: 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain  
 
□ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนมัุติงบแสดงสถานะทางการเงิน  งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ   และรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับ

รอบปบัญชี สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
 Agenda 3 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, 

including the Auditor’s Report of the year end as of 31st December 2012. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to  
   consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
  □ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้/ The Proxy shall vote in accordance with  
   my/ our objectives as follows: 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain  
 
□ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนมัุติจายปนผลและการจัดสรรเงนิกาํไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2555 
 Agenda 4 To consider  the approval of the  dividend payment and the allocation of  profit for legal reserve fund for the 

year 2012. 

  □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to  
   consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 

my/ our objectives as follows: 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain  
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□ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนมัุติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธตีัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรร
หุนปนผลระหวางกาล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555  จํานวน 1,387,406 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบรษิัทขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

 Agenda 5 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by way of eliminating the 1,387,406 
ordinary shares  with the par value of Baht 1, remaining from the allocation of stock dividend per the resolution 
adopted from the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2012, and the amendment to 
Article 4 of the Memorandum of Association in order to be in line with the decrease of registered capital. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain  
 
□ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 1,174,610,000 หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และแกไขหนงัสือ

บริคณหสนธขิองบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 Agenda 6 To consider the approval for the increase of registered capital 1,174,610,000 shares to support stock dividend 

payment and to amend Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company on registered capital to 
be in line with the increase of registered capital. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain  
 
□ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
 Agenda 7 To consider the approval for the increased shares allocation to support the stock dividend payment. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain  
 
□ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนมัุติการแตงตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
 Agenda 8 To consider the approval the re-appointment of the Company’s directors in place of the directors who are 

retired by rotation. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 
□ การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด / Appointment all proposed directors. 

 □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain 
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□ การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล / Appointment individual director. 
 1.   นาย จุมพล   มีสุข   (Mr. Joompol  Meesook)   

ตําแหนง/Position    กรรมการ/ Director   
 □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain 
 2.  นาง สุวรรณา  พุทธประสาท  (Mrs. Suwanna   Buddhaprasart)  
  ตําแหนง/Position   กรรมการ  / Director  
 □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain 
 3.   นาย ทวีวัฒน   ตติยมณีกุล  (Mr. Thaveevat Tatiyamaneekul  )    
   ตําแหนง/Position  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / The Audit Committee and Independent Director 
 □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain 
 4.   นาย ชนินทร   รุนสําราญ   (Mr. Chanin Roonsumrarn)      

 ตําแหนง/Position  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 / The Audit Committee, Independent Director and Nomination and Remuneration Committee  

  □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 
 
□ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนมัุติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 
 Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2013. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain  
 
□ วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนมัุติจายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2555 
 Agenda 10 To consider the approval the payment of directors’ bonus for the Year 2012. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain  
 
□ วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาอนมัุติแตงตัง้ผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 
 Agenda 11 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the year 2013. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain  
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□ วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุนกูระยะยาวสวนที่ยงัไมไดออกและเสนอขาย และพิจารณาอนุมัติใหบริษัทออก 
และเสนอขายหุนกูระยะยาวภายในวงเงนิไมเกิน 20,000 ลานบาท 

 Agenda 12 Considering for approval the cancellation of non-issued debenture and considering for approval the Company 
to issue a long-term debenture in the amount of not exceeding Baht 20,000 Million. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain  
 
□ วาระที่ 13 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 Agenda 13 Any other business (If any). 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain  
 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้  ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ
ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน / Vote of the Proxy holder for any agenda which is not in accordance with this Proxy shall 
be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณา
และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have 
indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including 
any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she 
deems appropriate. 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสยีงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉนัทะใหถือเสมือน
วาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the Proxy holder does not cast vote 
per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

 
 
 
 
 
ลงช่ือ/ Signed………………………………..………ผูมอบฉันทะ/ Appointer ลงช่ือ/ Signed………………..……….……………ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

(…………………….……..…………...) (…………………….……..…………...) 
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หมายเหตุ/ Remarks 
1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลาย

คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf.  All shares shall not be 
splited into more than one Proxy to separately vote. 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  
As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director 

3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the   additional agenda in the attached sheet to 
the Proxy form B. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attached Sheet to the Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of Home 

Product Center Public Company Limited 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม ช้ัน C  โรงแรมแกรนดเซนเตอรพอยต 

โฮเทลแอนดเรซิเดนซสุขุมวิท เทอรมินัล 21 เลขที่ 2, 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นดวย / In the  Annual General Meeting of Shareholders for the Year  2013 on Friday 5th April 2013 at 10.00 a.m. at Meeting 
Room, Grand Balloon, C Floor, Grand Centre Point Hotel and Residence Sukhumvit Terminal 21 Building, address: Number 2, 88 Sukhumvit 
Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Road, North Klongtoei Sub District, Wattana District , Bangkok, or at any adjournment thereof. 
 

□  วาระที่/ Agenda………… เร่ือง/ Subject……………….………………………………………………………………………………………. 
  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain  
 
□  วาระที่/ Agenda………… เร่ือง/ Subject……………….………………………………………………………………………………………. 
  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain  
 
□  วาระที่/ Agenda………… เร่ือง/Subject เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) / appointment of director (continued) 

   ช่ือกรรมการ / Name of Director ………………………………………………………………….......………………….. 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 

   ช่ือกรรมการ / Name of Director ………………………………………………………………….......………………….. 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 

   ช่ือกรรมการ / Name of Director ………………………………………………………………….......………………….. 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 

   ช่ือกรรมการ / Name of Director ………………………………………………………………….......………………….. 
   □ เห็นดวย/ Approve □ ไมเห็นดวย/ Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 

 
 

 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ/ I/ we hereby certify that all 
statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 

 
 
ลงช่ือ/ Signed………………………………..………ผูมอบฉันทะ/ Appointer ลงช่ือ/ Signed………………..……….……………ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

(…………………….…….……….…...) (…………………….…….……….…...) 

วันที่/ Date……..…../……..…../……..….. วันที่/ Date……..…../……..…../……..….. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(เฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
Proxy (Form C) 

(For Foreign shareholders who authorize the custodian in Thailand as proxy) 
 
เลขทะเบียนผูถือหุน/ Shareholder Registration No. …………..……………..………….. 
 

เขียนที่/ Made at……………………...….……………………………...
วันที่/Date….……เดือน/Month………….…….…พ.ศ./ Year……….… 

 
(1) ขาพเจา/ I/We…………………………….……………….……………………….สัญชาติ/ Nationality………...………....อยูบานเลขที่/ Reside 

at…….……..…ถนน/ Street………………….……....…ตําบล/แขวง/ Sub-District………………..…..…….อําเภอ/เขต/ District ……..…..………….…….
จังหวัด/ Province………….….……….…… รหัสไปรษณีย/ Postal Code…………….ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (As the Custodian 
of (Please specify the fund name/ shareholder name) ใหกับ ................................................................................................................................ 
ซ่ึงเปนถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม/ am/ are (a) shareholder(s) of Home Product Center Plc., 
holding a total number of…………………………………....หุน/ shares และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ/ and having the right to vote equal 
to………………………….………………เสียง ดังนี้/ votes as follows: 

หุนสามัญ/ Ordinary share……………………..……………..หุน/ share, และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ/ having the right to vote equal 
to……………………..……………..เสียง/ votes 

หุนบุริมสิทธ/ิ Preferred share……………………..…………..หุน/ share, และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ/ having the right to vote equal 
to……………………..……………..เสียง/ votes 

(2) ขอมอบฉันทะให/ hereby appoint  
1) ช่ือ/ Name…………………………………………………………………………..อายุ/ Age……..……….ป/ year อยูบานเลขที่/ Reside 

at........................ถนน/ Street……...………..….…………..ตําบล/ แขวง / Sub-District ………….…………………อําเภอ/เขต/ District. 
....................................................... จังหวัด/ Province.............................................รหัสไปรษณีย/ Postal Code ……..………. หรือ/or 

2) ช่ือ/ Name…………………………………………………………………………..อายุ/ Age……..……….ป/ year อยูบานเลขที่/ Reside 
at........................ถนน/ Street……...………..….…………..ตําบล/ แขวง / Sub-District ………….…………………อําเภอ/เขต/ District. 
....................................................... จังหวัด/ Province.............................................รหัสไปรษณีย/ Postal Code ……..………. หรือ/or 

3) ช่ือ/ Name…………………………………………………………………………..อายุ/ Age……..……….ป/ year อยูบานเลขที่/ Reside 
at........................ถนน/ Street……...………..….…………..ตําบล/ แขวง / Sub-District ………….…………………อําเภอ/เขต/ District. 
....................................................... จังหวัด/ Province.............................................รหัสไปรษณีย/ Postal Code ……..………. หรือ/or 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

ในวันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม ช้ัน C  โรงแรมแกรนดเซนเตอรพอยต โฮเทลแอนดเรซิเดนซสุขุมวิท เทอรมินัล 21 เลขที่ 2, 
88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย /only one of them to be 
my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the  Annual General Meeting of Shareholders for the 
Year 2013 on Friday 5th April 2013 at 10.00 a.m. at Meeting Room, Grand Balloon, C Floor, Grand Centre Point Hotel and Residence 
Sukhumvit Terminal 21 Building, address: Number 2, 88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Road, North Klongtoei Sub District, Wattana 
District , Bangkok, or at any adjournment thereof. 

อากรแสตมป  
20 บาท 
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(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนีดั้งนี้/ In the meeting, I/ we authorize the Proxy to 

attend and vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 
□ มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถอืและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได / Equal to the total number of my/ our shares and having the 

right to vote. 
□ มอบฉันทะบางสวน คือ/ assign partial number of my/our shares and having the right to vote as follows; 
 □ หุนสามัญ/ Ordinary share …………………………………………หุน/ shares และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได/ having the right 

to vote equal to …………………………………………หุน/ shares 
 □ หุนบุริมสิทธิ์/ Preferred share …………………………………………หุน/ shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได/ having the 

right to vote equal to …………………………………………หุน/ shares 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด/ Total votes are …………………………………หุน/ shares 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้/ In the meeting, I/ we authorize the Proxy 
to vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 

□ วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 
 Agenda 1 To consider and approve of the minutes of The Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2012. 

 □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

 □ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with  
  my/ our objectives as follows: 
  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
 
□ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 
 Agenda 2 To consider for acknowledgment the Company’s Operation Results of the Year 2012. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to  
   consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with  
   my/ our objectives as follows: 
  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
  
□ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนมัุติงบแสดงสถานะทางการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับ

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 Agenda 3 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive 

Income, including the Auditor’s Report of the year end as of 31st December 2012. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to  
   consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
  □ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้/ The Proxy shall vote in accordance with  
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   my/ our objectives as follows: 
  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
 
□ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนมัุติจายปนผลและการจัดสรรเงนิกาํไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2555 
 Agenda 4 To consider  the approval of the  dividend payment and the allocation of  profit for legal reserve fund for 

the year 2012. 

  □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
 
□ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนมัุติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยวิธีตดัหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ จัดสรร

หุนปนผลระหวางกาล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555  จํานวน 1,387,406 หุน มูลคาทีต่ราไวหุน
ละ 1 บาท และแกไขหนงัสือบริคณหสนธิของบริษทัขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  

 Agenda 5 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by way of eliminating the 
1,387,406 ordinary shares with the par value of Baht 1, remaining from the allocation of stock dividend per the 
resolution adopted from the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2012, and the 
amendment to Article 4 of the Memorandum of Association in order to be in line with the decrease of 
registered capital. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
 
□ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 1,174,610,000  หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล  และแกไข

หนังสือบริคณหสนธิของบรษิัทขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 Agenda 6 To consider the approval for the increase of registered capital 1,174,610,000 shares to support  stock 

dividend payment and to amend Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company on registered 
capital to be in line with the increase of registered capital. 

  □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 
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  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
 
□ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
 Agenda 7 To consider the approval for the increased shares allocation to support the stock dividend  payment. 

  □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows:   

  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
 
□ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนมัุติการแตงตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
 Agenda 8 To consider the approval the appointment of the Company’s Directors in place of the directors who are retired 

by rotation. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

   □ การแตงตัง้กรรมการทั้งชุด / Appointment all proposed directors. 
  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
 

   □ การแตงตัง้กรรมการเปนรายบุคคล / Appointment individual director  
   1.  นาย จุมพล  มีสุข   (Mr. Joompol  Meesook) 
  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
 
   2.  นางสุวรรณา  พุทธประสาท   (Mrs. Suwanna   Buddhaprasart) 
  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
 
   3.  นายทวีวัฒน    ตติยมณีกุล   (Mr. Thaveevat  Tatiyamaneekul) 
  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
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   4. นาย ชนินทร   รุนสําราญ   (Mr. Chanin  Roonsumrarn) 
  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
 
□ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนมัุติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 
 Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2013. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
 
□ วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนมัุติจายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2555 
 Agenda 10 To consider the approval the payment of directors’ bonus for the Year 2012. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
 
□ วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาอนมัุติแตงตัง้ผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 
 Agenda 11 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2013. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
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□ วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุนกูระยะยาวสวนที่ยงัไมไดออกและเสนอขาย และพิจารณาอนุมัติใหบริษัทออก

และเสนอขายหุนกูระยะยาวภายในวงเงนิไมเกิน 20,000 ลานบาท 
 Agenda 12 Considering for approval the cancellation of non-issued debenture and considering for approval the Company 

to issue a long-term debenture in the amount of not exceeding Baht 20,000 Millions. 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
 
□ วาระที่ 13 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 Agenda 13 Any other business (If any). 

  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
  □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 

 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้  ใหถอืวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ

ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน / Vote of the Proxy holder for any agenda which is not in accordance with this Proxy shall 
be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิจิารณา
และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have 
indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including 
any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she 
deems appropriate. 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสยีงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉนัทะใหถือเสมือน
วาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the Proxy holder does not cast vote 
per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

 
 
 
ลงช่ือ/ Signed………………………………..………ผูมอบฉันทะ/ Appointer ลงช่ือ/ Signed………………..……….……………ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

(…………………….……..…………...) (…………………….……..…………...) 
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หมายเหตุ/ Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี/ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ     และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ
ฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน  / This Form C Proxy shall be used only in the case the shareholder whose name appears in the Register is overseas investor 
and has appointed custodian in Thailand as a depositee of the shares only. 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะคือ /  Evidences to be attached to the Proxy are: 
2.1 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน/ 

Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the shareholder. 
2.2 หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

 A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the custodian business. 
3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลาย

คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf.  All shares shall not be 
splitted into more than one Proxy to separately vote. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to 
the proxy form C. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attached Sheet to the Proxy Form C 

 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of Home 

Product Center Public Company Limited 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม ช้ัน C  โรงแรมแกรนดเซนเตอร

พอยต โฮเทลแอนดเรซิเดนซสุขุมวิท เทอรมินัล 21 เลขที่ 2, 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย / In the  Annual General Meeting of Shareholders for the Year  2013 on Friday 5th April 2013 at 10.00 a.m. at 
Meeting Room, Grand Balloon, C Floor, Grand Centre Point Hotel and Residence Sukhumvit Terminal 21 Building, address: Number 2, 88 
Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Road, North Klongtoei Sub District, Wattana District , Bangkok, or at any adjournment thereof. 
 

□  วาระที่/ Agenda………… เร่ือง/ Subject……………….……………………………………………………………………………………. 
  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
   □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 

 

□  วาระที่/ Agenda………… เร่ือง/ Subject……………….……………………………………………………………………………………. 
  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
   □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 

 
□  วาระที่/ Agenda………… เร่ือง/ Subject……………….……………………………………………………………………………………. 
  □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

  □  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี/้ The Proxy shall vote in accordance with 
my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
   □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 
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□  วาระที่/ Agenda………… เร่ือง/Subject เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) / appointment of director (continued) 
  ช่ือกรรมการ / Name of Director ………………………………………………..…………………….. 

  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
   □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 

  ช่ือกรรมการ / Name of Director ………………………………………………..…………………….. 

  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
   □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 

  ช่ือกรรมการ / Name of Director ………………………………………………..…………………….. 

  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
   □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 

  ช่ือกรรมการ / Name of Director ………………………………………………..…………………….. 

  □ เห็นดวย/ Approve …………………………….…….……………..เสียง/ shares 
  □ ไมเห็นดวย/ Disapprove …………………………….……………..เสียง/ shares 
   □ งดออกเสียง/ Abstain …………………………….………….……..เสียง/ shares 

 
 

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ/ I/ we hereby certify that all 
statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 

 
 
 
ลงช่ือ/ Signed………………………………..………ผูมอบฉันทะ/ Appointer ลงช่ือ/ Signed………………..……….……………ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

(…………………….…….……….…...) (…………………….…….……….…...) 

วันที่/ Date……..…../……..…../……..….. วันที่/ Date……..…../……..…../……..….. 
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ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้กอนเขารวมประชุม(แลวแตกรณี) 

1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึง่ปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยงัไมหมดอายุ 

เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรอืหนังสือเดินทาง 
1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อ ผู
มอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมรีายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะไดลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 
2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 
    2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 

(ก) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติบุิคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี

ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
    2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถกูตองครบถวน และลงลายมือชือ่   ผู
มอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติบุิคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคลพรอม
ประทับตราบริษทั(ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนติิบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมอีํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
3. ผูถอืหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบคุคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 
             ใหนําความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาตไิทย หรือซึ่งเปนนิติ

บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังตอไปนี้ 
(ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนัน้อาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นติิบุคคลนั้นตั้งอยูหรือโดย

เจาหนาที่ของนิตบุิคคลนั้นก็ได ทัง้นี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมอีํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนติิบุคคลและ
เงื่อนไขหรือขอจาํกัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ทีต่ั้งสํานักงานใหญ 

(ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจดัทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติบุคคลนั้น
รับรองความถูกตองของคําแปล 

4. ข้ันตอนในการมอบฉันทะ 
(ก) ผูถือหุนที่จะตองลงลายมือชื่อในแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ ในชองผูมอบฉันทะ และใหผูรับมอบฉันทะลงนามในชองผูรับ

มอบฉันทะ  พรอมปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาทใหเรียบรอย   
(ข) แนบเอกสารตามที่ระบุในขอ 1,2 และ3 ใหครบถวน  และนําสงเจาหนาที่ของบริษัทกอนเขาประชุม 
(ค) ในกรณีตองการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระโปรดระบุชื่อ  นายชนินทร  รุนสําราญ  ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ประวัติ

กรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบทาย 3. และนําสงที่บริษัทกอนวันประชุมหรืออยางชากอนเขาประชุม 

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะ  
ขอมูลกรรมการ 
 

ช่ือ  - นามสกุล นาย ชนินทร รุนสําราญ อายุ 65 ป 
ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ    และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ที่อยูที่ติดตอได 96/27 หมูที่ 9 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  วันที่ไดรับแตงต้ัง 3 ตุลาคม 2548  
(นับแตวันที่แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน) 

 
ประวัติการศกึษา 

วุฒิการศกึษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Fort  Hays State University, Kansas, USA 

 

การอบรม  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ช่ือหลักสูตร  Director Certification Program (DCP)  ป  2545 
 The Role of Chairman (RCM)  ป 2545 

 
ประสบการณ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2548 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร คาปลีก Home center 

2553 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอส บ ีแอล ลิสซิ่ง ธุรกิจ Leasing 
2546 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  ประธาน บมจ. ไทยพาณิชยสามัคคี ธุรกิจประกันภัย 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการ ประกันภัย  
 ทรัพยากรบุคคลและพิจารณาคาตอบแทน   

2529 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ ธุรกิจประกันภัย 
 กรรมการกําหนดคาตอบแทน และ   
 กรรมการสรรหา    

   2539 - 2552 กรรมการผูจัดการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. เงินทุน สินอุตสาหกรรม ธุรกิจเงินทุน 
 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการ ในบริษัทอืน่ (ไมนบัรวม บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร) 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย 

บริษัท หรอื กิจการที่ไมได 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

บริษัท หรอื กิจการที่แขงขนัหรอื
เกี่ยวเนื่องกบัธรุกิจของบริษัท 

ตําแหนงกรรมการจํานวน 2 แหง ตําแหนงกรรมการจํานวน 1 แหง ไมมี 
-บมจ. ไทยพาณิชยสามัคคีประกนัภัย -บจก. เอส บี แอล ลิสซิ่ง  
-บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ   
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การมีสวนไดเสีย                ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถอืหุนในครั้งนี้  ยกเวนวาระการอนุมัติจายคาตอบแทน 
     และคาบําเหนจ็กรรมการ 
 
การมีสวนไดเสียในลักษณะตอไปนี ้
ในปจจบุันและชวง 
2 ป ที่ผานมา 

1.ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจาง หรือที่ปรึกษาที ่    
    ไดรับเงินเดอืนประจํา 
2.ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  (เชน ผูสอบบัญช ีทีป่รึกษากฎหมาย) 

3.ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสําคัญอันอาจมผีลทําใหไมสามารถทําหนาที่     
   ไดอยางเปนอสิระ 

 
จํานวนหุนที่ถือครอง - หุน คิดเปน - 
warrant (ESOP) - หุน   

 
จํานวนวาระและจํานวนปที่กรรมการเคยดํารงตําแหนง จํานวน  2  วาระ  ไดแก ป  2550 และ 2553  จากจํานวนปทั้งหมด 7 ป 
 
สรุปจํานวนครั้งที่เขาประชุมสําหรบัในปที่ผานมาเพือ่ประกอบการพิจารณา  ดังนี ้
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท    บริษัทจัดประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน  11 คร้ัง 
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจัดประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน  12 คร้ัง 
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา           บริษัทจัดประชุมทั้งหมด   3 คร้ัง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน    3  คร้ัง  
    และกําหนดคาตอบแทน 
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เอกสารประกอบวาระที่ 8 ประวัติกรรมการที่เสนอใหมีการแตงตั้ง 
 
ขอมูลกรรมการ 
ชื่อ  - นามสกลุ นายจุมพล มีสุข 
อาย ุ 64 ป  
ตําแหนงที่เสนอ กรรมการ   
วันที่ไดรับแตงตั้ง          29 พฤษภาคม 2544  
                                     (นับแตวันที่แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน) 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
B.S. ARCH. Far Eastern University  (FEU), Philippines 
B.S. CE. Far Eastern University  (FEU), Philippines 

 
การอบรม  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ชื่อหลักสูตร  Director Accreditation Program (DCP) 
ปท่ีเขารวม 2551 

 
ประสบการณ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
      2544 -ปจจุบัน กรรมการ บมจ. โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลกี Home center 

2549 - 2553 กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟเดนซ พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
2536 - 2553 กรรมการ บจก. คาซา วิลล  พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 กรรมการ   ที่ปรึกษาประธาน บมจ. ควอลติี้เฮาส พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 เจาหนาที่บริหาร และ   
 กรรมการผูจดัการ   

2536 - 2553 กรรมการ บมจ. ควอลติี้ คอนสตรคัชั่น โปรดัคส ผลติ และจําหนายวัสดกุอสราง 
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น (ไมนับรวม บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร) 

 

 
จํานวนวาระและจํานวนปที่กรรมการเคยดํารงตาํแหนง จํานวน  3  วาระ  ไดแก  ป   2547 , 2550 และ 2553 จากจํานวนป
ทั้งหมด 11 ป 
 
สรุปจํานวนคร้ังที่เขาประชุมสําหรับในปที่ผานมาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
1. การประชุมคณะกรรมการบรษิัท   บริษัทจัดประชุมทั้งหมด  12 ครั้ง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน  12 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย 

บริษัท หรือ กิจการที่ไมได 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย 

บริษัท หรือ กิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจของบริษัท 

ไมม ี ไมม ี ไมม ี

จํานวนหุนทีถ่อืครอง 2,134,466 หุน คิดเปน 0.03%  
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ขอมูลกรรมการ 
 
ชื่อ  - นามสกลุ นางสุวรรณา พุทธประสาท 
อาย ุ 58 ป  
ตําแหนงที่เสนอ กรรมการ    
วันที่ไดรับแตงตั้ง            2 กรกฎาคม 2546  
 (นับแตวันที่แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน) 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 
การอบรม  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ชื่อหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 
ปที่เขารวม 2547 
ชื่อหลักสูตร  Director Accreditation Program (DCP) 
ปที่เขารวม 2550 
ชื่อหลักสูตร  Financial Institutions Governance Program (FGP) 
ปที่เขารวม 2554 
 
ประสบการณ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2546 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลกี Home center 
2553 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไอเดีย ฟตติ้ง ออกแบบและติดตั้งเฟอรนิเจอร 
2552 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป ธุรกิจลงทุน 
2551 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จัดจางพนักงานสําหรับโครงการ 

   ที่อยูอาศยัใหเชา 
2548 - 2555 กรรมการ และ  บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส ธนาคารพาณิชย 

 กรรมการสรรหาและ   
 กําหนดคาตอบแทน   

2546 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. คาซา วิลล พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 กรรมการ บจก. คิว เอช แมเนจเมนท บริการดูแลผลประโยชนทางการเงิน 
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ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2543 - ปจจุบัน กรรมการ และ          บมจ. ควอลติี้เฮาส พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 รองกรรมการผูจัดการ   

 กรรมการ บจก. คิว เอช อินเตอรเนช่ันแนล  บริหารสาํนักงาน และโครงการที่อยูอาศัย
ใหเชา 

 กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟเดนซ พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น (ไมนับรวม บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร) 

บริษัทจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย 

บริษัท หรือ กิจการที่ไมได 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย 

บริษัท หรือ กิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจของบริษัท 

ตําแหนงกรรมการจํานวน 2 แหง ตําแหนงกรรมการจํานวน 6 แหง ไมม ี
บมจ. ควอลติี้เฮาส  บจก. ไอเดีย ฟตติ้ง  
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป  บจก. แอล แอนด เอช แมเนจเมนท  
 บจก. คาซา วิลล  
 บจก. คิว เอช แมเนจเมนท  
 บจก. คิว เอช อินเตอรเนช่ันแนล  
 บจก. เดอะ คอนฟเดนซ  
  
จํานวนหุนทีถ่อืครอง ไมมีการถือครองหุน    
 
จํานวนวาระและจํานวนปที่กรรมการเคยดํารงตาํแหนง จํานวน  3  วาระ  ไดแก  ป   2547 , 2550 และ 2553 จากจํานวนป
ทั้งหมด 9 ป 
 
สรุปจํานวนคร้ังที่เขาประชุมสําหรับในปที่ผานมาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
1. การประชุมคณะกรรมการบรษิัท   บริษัทจัดประชุมทั้งหมด  12 ครั้ง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน  11 ครั้ง 
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ขอมูลกรรมการ 
 
ชื่อ  - นามสกลุ นายทวีวัฒน ตตยิมณกีุล 
 อายุ 67 ป  
ตําแหนงที่เสนอ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง          29 พฤษภาคม 2544  
           (นับแตวันที่แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน) 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบนั 
มัธยมศกึษาตอนปลาย - - 
 
การอบรม  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ชื่อหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 
ปที่เขารวม 2547 
 
ประสบการณ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2544 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลกี Home center 

2532 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. สตารแฟช่ัน กรุป ผลติและจําหนายเครื่องแตงกาย 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการ ในบริษัทอื่น(ไมนับรวม บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร) 

บริษัทจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย 

บริษัท หรือ กิจการที่ไมได 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย 

บริษัท หรือ กิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจของบริษัท 

ไมม ี ตําแหนงกรรมการจํานวน 1  แหง ไมม ี
 บจก. สตารแฟชั่น กรุป  
 
การมีสวนไดเสยีในลักษณะตอไปนี ้
ในปจจุบันและชวง 
2 ป ที่ผานมา 

1.ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ 
    เงินเดือนประจํา 
2.ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

3.ไมมคีวามสมัพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได   
   อยางเปนอิสระ 
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จํานวนหุนทีถ่อืครอง ไมมีการถือครองหุน    
 
จํานวนวาระและจํานวนปที่กรรมการเคยดํารงตาํแหนง จํานวน  3  วาระ  ไดแก  ป   2546 , 2549 และ 2553 จากจํานวนป
ทั้งหมด 11 ป 
 
สรุปจํานวนคร้ังที่เขาประชุมสําหรับในปที่ผานมาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
1. การประชุมคณะกรรมการบรษิัท     บริษัทจัดประชุมทั้งหมด  12 ครั้ง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน  12 ครั้ง 
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทจัดประชุมทั้งหมด  12 ครั้ง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน  11 ครั้ง 
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ขอมูลกรรมการ 
ชื่อ  - นามสกลุ นาย ชนินทร รุนสําราญ 
อาย ุ 65  ป  
ตําแหนงที่เสนอ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและกําหนด 
 คาตอบแทนกรรมการ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง          3 ตุลาคม 2548  
           (นับแตวันที่แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน) 
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบนั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Fort  Hays State University, Kansas, USA 

 
การอบรม  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ชื่อหลักสูตร  Director Certification Program (DCP)  
ปที่เขารวม  2545  
ชื่อหลักสูตร  The Role of Chairman (RCM)  
ปที่เขารวม 2545  
 
ประสบการณ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2548 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
บมจ. โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลกี Home center 

2553 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอส บี แอล ลิสซิ่ง ธุรกิจ Leasing 
2546 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  

ประธาน 
บมจ. ไทยพาณชิยสามคัคี
ประกันภัย 

ธุรกิจประกันภัย 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  กรรมการ   
 ทรัพยากรบคุคลและพิจารณาคาตอบแทน   

2529 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ ธุรกิจประกันภัย 
 กรรมการกําหนดคาตอบแทน และ   
 กรรมการสรรหา    

   2539 - 2552 กรรมการผูจัดการ  และประธานเจาหนาที่
บริหาร 

บมจ. เงินทุน สินอุตสาหกรรม ธุรกิจเงินทุน 
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การดํารงตําแหนงกรรมการ ในบริษัทอื่น (ไมนับรวม บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร) 

บริษัทจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย 

บริษัท หรือ กิจการที่ไมได 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย 

บริษัท หรือ กิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจของบริษัท 

ตําแหนงกรรมการจํานวน 2 แหง ตําแหนงกรรมการจํานวน 1 แหง ไมม ี
-บมจ. ไทยพาณชิยสามคัคีประกนัภัย -บจก. เอส บี แอล ลิสซิ่ง  
-บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ   

 
การมีสวนไดเสยีในลักษณะตอไปนี ้
ในปจจุบนัและชวง 
2 ป ที่ผานมา 

1.ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่     
    ไดรับเงินเดือนประจํา 
2.ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

3.ไมมคีวามสมัพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่     
   ไดอยางเปนอิสระ 

 
  คุณชนินทร  รุนสําราญ มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญดานบัญชแีละการเงิน 
 
จํานวนหุนทีถ่อืครอง                  ไมมีการถือครองหุน   

 
จํานวนวาระและจํานวนปที่กรรมการเคยดํารงตาํแหนง   จํานวน  2  วาระ  ไดแก ป  2550 และ 2553  จากจํานวนปทั้งหมด  7  ป 
 
สรุปจํานวนคร้ังที่เขาประชุมสําหรับในปที่ผานมาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
1. การประชุมคณะกรรมการบรษิัท     บริษัทจัดประชุมทั้งหมด  12 ครั้ง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน  11 ครั้ง 
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทจัดประชุมทั้งหมด  12 ครั้ง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน  12 ครั้ง 
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา       บริษัทจัดประชุมทั้งหมด    3 ครั้ง  กรรมการไดเขารวมประชุมจํานวน    3 ครั้ง  
     และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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บริษัทไดกาํหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดังนี ้
  
“กรรมการอิสระ”  หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัท  โดยจะตองเปนผูที่
ไมมีสวนเกี่ยวของ หรือสวนไดเสียตอผลการดําเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางออม  คุณสมบัติของกรรมการ
อิสระมี ดังนี้ 
 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหนับรวม

หุนที่ถอืโดยผูที่เกี่ยวของดวย 
2. มีความเปนอิสระไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารของบริษัท หรือบริษัทรวม หรือ

บริษัทยอย หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวใน
เวลา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ  เวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลว
เห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปน
อิสระของกรรมการ 

3. ตองไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

4. ตองไมเปนผูที่มีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําใน
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

5. ตองไมเปนผูที่เกี่ยวของ หรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
6. สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทไดโดยอิสระโดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท  
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

7. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัทไดอยางเปนอิสระ 
    
 ซึ่งนิยามดังกลาวเทากับขอกําหนดที่กลต.และตลาดหลักทรัพย ไดกําหนดไว 
 
  

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 6 
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ประวัติผูสอบบญัช ี
คุณกิ่งกาญจน  อัศวรังสฤษฎ 

 มีประสบการณการทํางานกับสาํนักงานตั้งแตป 2533 เปนผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมาก
ซ่ึงครอบคลมุกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และธุรกิจ
ตางประเทศที่มสีาขาอยูทั่วโลก มีความเชีย่วชาญอยางยิ่งในธุรกิจการผลติ ธุรกิจจัดจําหนาย ธุรกิจบริการ ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจคาปลีกรูปแบบใหม ธุรกิจสื่อสารไรสาย และธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

 นอกจากนีย้ังเปนผูควบคมุงานการใหบริการเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาดานการบริหาร และการตรวจ สอบเปนกรณี
พิเศษ หรือการเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

 คุณกิ่งกาญจน สําเร็จการศกึษาบัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัดวยระดับเกยีรตินยิมอันดับสอง และ
ปริญญาโทดานบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย  

 
คุณโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 

 มีประสบการณการทํางานในสํานักงานตรวจสอบบัญชีมามากกวา 30 ป และมากกวา 20 ปที่ดํารงตําแหนงเปน 
audit partner คุณโสภณมีประสบการณที่ครอบคลมุกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและธุรกิจตางประเทศที่มสีาขาอยูทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งในธุรกิจประกัน 
อสังหาริมทรัพย กอสรางและธุรกิจการผลติ 

 คุณโสภณสําเร็จการศกึษาบัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และปริญญาโทดานการบริหารจาก Sasin (a 
joint academic institute of Chulalongkorn University, J.L. Kellog - Northwestern University and the 
Wharton School of Pennsylvania). 

 
นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท 

 มีประสบการณทํางานรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลากวา 23  ป  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนหุนสวน  ฝายตรวจสอบ
บัญชีของสํานักงานฯ โดยมีประสบการณใหบริการลูกคาในธุรกิจตางๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมาก มี
ประสบการณในการใหบริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการการผลิตและธุรกิจ
จัดจําหนาย และธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ คุณชยพลยังมีประสบการณในการใหบริการเปนที่ปรึกษาดานการบริหาร
และทําการตรวจสอบเปนกรณีพิเศษกรณีแกหลายบริษัทเพื่อวัตถุประสงคของการซื้อขายกิจการ  

 คุณชยพลสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และ ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 7 
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นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ 
 นางสาวพิมพใจ ไดเริ่มเขาทํางานที่บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ในป 2535 ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน
หุนสวน ฝายตรวจสอบบัญชีของสํานักงานฯ โดยมีประสบการณใหบริการลูกคาในธุรกิจตางๆ รวมถึงบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจจัดจําหนาย 
และธุรกิจใหบริการ และมีประสบการณที่สําคัญครอบคลุมทั้งงานดานการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุนเปนการทั่วไป รวมถึงการใหคําปรึกษาอื่นๆแกลูกคา
ตรวจสอบบัญชี นอกจากนี้ นางสาวพิมพใจยังไดเขารวมเปนคณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี 

 นางสาวพิมพใจ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และปริญญาโท สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
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ขอบังคับบรษิัทในสวนทีเ่กี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

ขอ  27.  ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุน อาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได 
หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะและจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด  

หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะ
เขารวมประชุม 
 

ขอ  28.  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)    มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน 
หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และไมวาในกรณีหนึ่งกรณีใด
จะตองมีหุนรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท จึงจะเปนองคประชุม 

 ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถเขา
รวมประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไมสามารถเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุม
ขึ้นเปนประธาน 
 

ขอ  29.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนใหหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหาคนรองขอและที่ประชุมลงมติให

ลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 
 

มติของที่ประชุมผูถือหุน 
 ขอ  29.  วรรคสาม   
               มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด. 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท  
(3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ  

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน  

(4) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ  
(5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู  
(6) การควบหรือเลิกบริษัท  

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 8 



สถานที�ประชุมผู้ถือหุ้น
ห้องแกรนด์บอลรูม ชั �น C 

โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์โฮเทลแอนด์เรซิเดนซ์สขุมุวิท เทอร์มินลั 21
เลขที# 2, 88 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา)  ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110

หมายเหตุ แนะนําเส้นทางเข้าสู ่โรงแรมฯ 3 ทาง
1. รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีอโศก : ทางออกหมายเลข 1  และเข้าทางเชื#อม Skywalk

2. รถไฟใต้ดิน MRT : ลงสถานีสขุมุวิท : ทางออกหมายเลข 3  และเข้าทางเชื#อม Skywalk

3. ขับรถ แนะนําเส้นทางจากถนนสุขุมวิท ให้เลี +ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 19 (สถานี BTS อโศก)
     3.1  หากใช้เส้นทาง จากอโศก-เพชรบุรี สามารถเลี +ยวขวาเข้าทางอาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ อโศก  แล้วขับ
           ตรงมาถงึแยกเลี +ยวซ้ายขับตรงมาพบป้าย Terminal 21 ก่อนถงึปากซอยสุขุมวิท 19 ซิดซ้ายแล้ว        
           เลี +ยวซ้ายเข้า รร.ได้เช่นกัน
     3.2  หากใช้เส้นทางสุขุมวิท ฝั� งเลขคู่  สามารถกลับรถที�จุดกลับรถซอยสุขุมวิท 11 (เยื +องจากซอยสุขุมวิท   
           10 ประมาณ 25 เมตร) จากนั+นขับตรงมาจนถงึซอยสุขุมวิท 19 เลี +ยวซ้ายเข้าซอยและเลี +ยวขวาเข้า
           รร. ได้เช่นกัน

          60

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 9


