
1  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 
ของ 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

ประชมุเมื�อวนัที� 5 เมษายน 2556 เวลา 10.05 น. ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ชั &น C    โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ โฮเทล
แอนด์เรซเิดนซ์สขุมุวทิ เทอร์มินลั 21 เลขที� 2, 88 ซอยสขุมุวทิ 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   
 นายอนนัต์ อศัวโภคนิ ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุ ได้กล่าวเปิดการประชมุโดยได้แนะนําคณะกรรมการ  
ผู้สอบบญัชี และที�ปรึกษากฎหมายอิสระ ที�มาร่วมประชมุ ดงันี &   
 
รายชื,อคณะกรรมการที,เข้าร่วมประชุม 
1. นาย อนนัต์ อศัวโภคนิ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. นาย รัตน์ พานิชพนัธ์ ตําแหน่ง กรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
3. นาย นพร สนุทรจิตต์เจริญ ตําแหน่ง กรรมการบริหาร 
4. นาย จมุพล มีสขุ ตําแหน่ง กรรมการ 
5. นาง สวุรรณา พทุธประสาท ตําแหน่ง กรรมการ 
6. นาย มานิต อดุมคณุธรรม ตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
7. นาย คณุวฒุิ ธรรมพรหมกลุ ตําแหน่ง กรรมการผู้จดัการ 
8. นาย อภิชาติ นารถศลิป์ ตําแหน่ง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
9. นาย อภิลาศ โอสถานนท์ ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10. นาย ทวีวฒัน์ ตตยิมณีกลุ ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
11. นาย ชนินทร์ รุนสําราญ ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและ  

กําหนดค่าตอบแทน 
 
กรรมการที,ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 นาย พงส์ สารสิน ตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
 
เลขานุการบริษัทและทาํหน้าที,เลขานุการที,ประชุม     
 นางสาว วรรณี จนัทามงคล    ตําแหน่ง ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการสายบญัชีและการเงิน 
     (ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน) 
 

รายชื,อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินส์ท  แอนด์ ยัง จาํกัด  
 นาง กิ�งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 4496   
 
รายชื,อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน 
1. นางสาวชโนบล  พรหมสถิต ที�ปรึกษากฎหมายบริษัท วสิเซน่ แอนด์ โค จํากดั 
2. ผู้ รับมอบอํานาจจาก นางสาว ชลีุกร  ธนวงศ์สวุรรณ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
 
 
 



2  

จาํนวนผู้ถือหุ้นที,เข้าร่วมประชุม 
นาย อนนัต์ อศัวโภคนิ  ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมครั &งนี &  ได้รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม  มีผู้ ถือ

หุ้นที�เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและที�มอบฉันทะรวมทั &งสิ &น 1,365 ราย มีจํานวนหุ้นรวมทั &งสิ &น 5,875,539,043 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 
83.4424  ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั &งหมด  ซึ�งครบองค์ประชมุ  โดยแยกประเภทของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุได้ดงันี &  

1. บคุคลธรรมดาเข้าประชมุด้วยตนเองรวมทั &งสิ &น 317 ราย จํานวนหุ้น 441,423,891 หุ้น 
2. บคุคลธรรมดามอบฉนัทะรวมทั &งสิ &น 190 ราย จํานวนหุ้น 459,387,657 หุ้น 
3. ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลที�ถือหุ้นเกิน 10% 2 ราย จํานวนหุ้น 3,513,172,452 หุ้น 
4. ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลที�ถือหุ้นไม่เกิน 10% 856 ราย จํานวนหุ้น 1,461,555,043 หุ้น 

 
การดาํเนินการประชุม 

ประธานที�ประชมุได้มอบหมายให้นายคณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ เป็นผู้ ชี &แจงขั &นตอนในการประชมุ การลงคะแนน สิทธิใน
การแสดงความเหน็ และการสอบถาม  รวมถงึรายละเอียดในแตล่ะวาระ  ดงันี & 
 ในการประชมุจะมีการดําเนินการประชมุเรียงตามวาระที�แจ้งไว้ตามหนงัสือเชิญประชมุ โดยผู้ดําเนินการประชมุจะแจ้ง
รายละเอียดของแตล่ะวาระ 
 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเหน็ 
หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคดิเหน็ หรือข้อซกัถาม ให้ยกมือขึ &นพร้อมแจ้งชื�อจากนั &นให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซกัถาม 

เพื�อให้ที�ประชมุตอบข้อซกัถาม 
 

วธีิการลงคะแนน 
 บริษัทฯ ใช้วธีิการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระ
ไว้ให้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะท่านแล้ว ซึ�งหลงัจากจบการรายงานในแตล่ะวาระจะขอให้ที�ประชมุลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด
ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ &น จากนั &นจะมีเจ้าหน้าที�เข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนในส่วนที�ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง เพื�อ
รวบรวมคะแนนแจ้งตอ่ที�ประชมุ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที�ไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสียงหกัจากคะแนน
เสียงทั &งหมด 

สําหรับผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนั &น บริษัทได้
นําคะแนนเสียง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บนัทกึลงเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อการลงมตติามวาระไว้แล้ว   

ทั &งนี &สําหรับบตัรลงคะแนนในส่วนที�เหน็ด้วย  ที�ไม่ได้เก็บระหวา่งการประชมุ ขอให้ทกุท่านส่งคืนหลงัจากจบการประชมุ 
โดยบริษัทได้แตง่ตั &งตวัแทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษัท วสิเซ่น แอนด์ โค จํากดั และผู้ ถือหุ้นรายย่อย  เป็นคนกลางในการ
ตรวจนบัคะแนนเสียง 

สําหรับข้อบงัคบับริษัทในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  และมตขิองที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  สามารถตรวจสอบได้จากสิ�งที�
ส่งมาด้วยลําดบัที� 8 (หน้า 59) ในหนงัสือเชิญประชมุ 
 
หมายเหตุ       เนื�องจาก พรบ.มหาชนได้มีข้อกําหนดไว้ว่า การลงมติสําหรับเรื�องทั�วไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและออกเสียง  โดยไม่นบัเสียงของผู้ ถือหุ้นที�งดออกเสียง  ดงันั &น ในแต่ละวาระยกเว้นวาระที� 5, 6 และวาระที� 12 (ซึ�งใช้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี�ของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) จึงไม่นําคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที�งดออกเสียงมารวมคํานวณด้วย 
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การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื,อกรรมการ 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น เสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นและชื�อกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑ์เสนอผ่าน Web Site 

พร้อมทั &งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตั &งแตว่นัที� 5 พฤศจิกายน 2555  และสิ &นสดุการรับการเสนอวาระในวนัที� 
15 มกราคม 2556  ทั &งนี &ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นและชื�อกรรมการของผู้ ถือหุ้นดงักล่าว มีผู้ เสนอวาระการ
ประชมุและเสนอชื�อกรรมการเพื�อพิจารณาโดย 

- การเสนอวาระของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการได้นําข้อเสนอของผู้ ถือหุ้นเกี�ยวกบัการกําหนดวาระดงักล่าวมาพิจารณา
ประกอบในการกําหนดวาระสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครั &งนี &แล้ว 

- การเสนอชื�อกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ได้พิจารณาและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
เพื�อนําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นซึ�งผลการพิจารณาปรากฏตามวาระที� 8 

2. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม 
เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถงึรายละเอียดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั &งนี &  บริษัทฯ ได้ทําการเผยแพร่หนงัสือ

เชิญประชมุทั &งภาษาไทยและภาษาองักฤษไว้บน Website ของบริษัท พร้อมทั &งแจ้งข่าวตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ตั &งแต่
วนัที� 5 มีนาคม 2556  รวมถงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายงับริษัทภายในวนัที� 29 มีนาคม 2556  ซึ�งไม่มีผู้
ถือหุ้นท่านใดส่งคําถามมา 
 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากที�ประธานได้แจ้งจํานวนหุ้น ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 51 ราย เป็นจํานวน 25,864,493 หุ้น ดงันั &นจํานวน
ผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจึงมีจํานวนทั &งสิ &น 1,416 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 5,901,403,536 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  จึงทําให้ผลของคะแนนในแต่ละวาระเพิ�มขึ &น 

 
ที,ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556  ได้พิจารณาวาระต่างๆ พร้อมทั ;งมีมต ิดังรายละเอียดต่อไปนี ; 
 
วาระที, 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั;งที, 1/2555 
 ประธานที�ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที� 1/2555 ซึ�งประชุมไปเมื�อวนัที� 5 ตลุาคม 

2555  ซึ�งรายงานการประชุมได้นําส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว  ขอให้ที�ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

มตทีิ,ประชุม    ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมตรัิบรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที� 1/2555 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า
ครึ�งหนึ�งของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงันี &    

มติที,ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ,งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นด้วย 5,901,398,386 100 
 - ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
 - งดออกเสียง 5,150 ไมน่บัรวม 

 
วาระที, 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

คณุ วรรณี รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 โดยสรุปดงันี & ณ สิ &นปี 2555  บริษัทฯ มีสาขา
ทั &งสิ &นรวม 53 สาขา โดยแบง่เป็น สาขาในกรุงเทพฯ 20 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดั 33 สาขา สําหรับสาขา
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ที�เปิดใหม่ในปี 2555 คือ สาขาตรัง สาขาเมกะบางนา สาขาบุรีรัมย์ สาขาหาดใหญ่กาญจนวนิชย์ สาขา
นครสวรรค์ สาขามหาชยั สาขาอบุลราชธานี สาขาราชบรีุ  

ในปี 2555 บริษัทมียอดขายทั &งสิ &น 34,541.55 ล้านบาท เพิ�มขึ &นจากปีที�ผ่านมา 6,178.13 ล้านบาท คิดเป็น 
21.78% ยอดขายที�เพิ�มส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม การเปิดสาขาใหม่ในปี 2555  มีรายได้รวม 
(ซึ�งเป็นยอดขายรวมรายได้อื�น ได้แก่ ค่าเช่าพื &นที� ค่าบริการต่าง ๆ ซึ�งได้รวมส่วนของบริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ 
จํากดั  คา่สนบัสนนุทางการตลาดจากคูค้่า และรายได้ค่าบริการอื�นๆ)  36,969.30 ล้านบาท เพิ�มขึ &น 6,466.87 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 21.20% 

ในด้านค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารปี 2555 มีมลูค่าเท่ากบั 7,781.14 ล้านบาท เพิ�มขึ &นจากปีที�ผ่านมา 
1,396.87ล้านบาท คดิเป็น 21.88% ส่งผลให้ ในปี 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากบั 2,679.47 ล้านบาท  เพิ�มขึ &น
จากปีที�ผ่านมา 674.11 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 33.62% และมีกําไรต่อหุ้นขั &นพื &นฐานหุ้นละ 0.38 บาท  กําไร
สทุธิที�เพิ�มขึ &นเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ &นของยอดขาย และรายได้อื�น  

นอกจากการเพิ�มประสิทธิภาพของบริษัทแล้วนั &น บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบต่อสงัคม ผ่าน
กิจกรรมที�บริษัทได้ให้การสนบัสนนุ คือ  
1. โครงการห้องนํ &าของหน ูซึ�งบริษัทได้จดัทํามาอย่างตอ่เนื�อง  โดยเข้าไปสร้างและปรับปรุงห้องนํ &าในโรงเรียน

ตา่งๆ พร้อมทั &งให้ความรู้ในการใช้ และดแูลห้องนํ &าอย่างถูกสขุลกัษณะ ซึ�งที�ผ่านมาบริษัทได้สร้างห้องนํ &า
รวมแล้ว 1,309 ห้อง 100 โรงเรียน ใน 29 จงัหวดั  

2. ในปีนี &บริษัทได้ร่วมกบัสถาบนัการศกึษา จํานวน 8 สถาบนั เพื�อมอบทนุการศกึษาระดบั ปวส. รวมจํานวน 
120 ทนุการศกึษา เพื�อส่งเสริมให้เดก็ได้มีโอกาสทางการศกึษาเพิ�มขึ &น นอกจากนี &ยงัให้โอกาสนกัเรียนได้
เข้ามาฝึกงาน  และให้หลกัประกนัเมื�อจบการศกึษาแล้วมีโอกาสได้เข้าร่วมงานกบับริษัท  

มตทีิ,ประชุม    ในวาระนี &เป็นการรายงานผลการดําเนินงานเพื�อทราบ  จงึมิได้มีการลงมต ิ
 
หมายเหตุ  ภายหลงัจากที�ประชุมได้พิจารณาวาระที� 1 และวาระที� 2 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ &นจํานวน 48 ราย เป็นจํานวน 
2,400,994  หุ้น ดงันั &นจํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมจึงมีจํานวนทั &งสิ &น 1,464 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 5,903,804,530  หุ้น และบริษัท
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 3 เพิ�มขึ &น 

 
วาระที, 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   และรายงานของผู้สอบบัญชี

สําหรับรอบปีบัญชี สิ ;นสุด ณ วันที,  31 ธันวาคม  2555 

ประธานที�ประชมุได้แถลงให้ที�ประชุมทราบวา่ในปี 2555  มีข้อมลูสรุปทางด้านการเงิน ดงันี & 
ยอดขาย = 34,541.55 ล้านบาท เพิ�มขึ &นจากปีก่อน 6,178.13 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 21.78 
รายได้รวม = 36,969.30 ล้านบาท เพิ�มขึ &นจากปีก่อน 6,466.87 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 21.20 
มีกําไรสทุธิ = 2,679.47 ล้านบาท เพิ�มขึ &นจากปีก่อน 674.11 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 33.62
กําไรตอ่หุ้นขั &นพื &นฐานหุ้นละ 0.38  บาท  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555  บริษัทมีสินทรัพย์รวม = 25,801.00 ล้านบาท  
หนี &สินรวม = 15,941.10 ล้านบาท  
ส่วนของผู้ ถือหุ้น = 9,859.90 ล้านบาท 
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สําหรับรายละเอียดของผลการดําเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและ
รายงานของผู้สอบบญัชี สําหรับรอบปีบญัชีสิ &นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555  ซึ�งได้นําส่งให้ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชมุ จงึขอเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชี  สําหรับรอบปีบญัชี สิ &นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 

มตทีิ,ประชุม    ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตังิบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชี  
สําหรับรอบปีบญัชี สิ &นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ�งหนี�งของจํานวนเสียง
ทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี & 

มติที,ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ,งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นด้วย 5,903,799,380 100 
 - ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
 - งดออกเสียง 5,150 ไมน่บัรวม 

 

หมายเหตุ ภายหลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาวาระที� 3 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 37 ราย เป็นจํานวน 5,254,585 หุ้น 
ดงันั &นจํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจึงมีจํานวนทั &งสิ &น 1,501  ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 5,909,059,115  หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 4 เพิ�มขึ &น   

 
วาระที, 4  พจิารณาอนุมัตจ่ิายปันผลและการจัดสรรเงนิกําไรเพื,อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายประจาํปี 2555    

ประธานที�ประชุมแถลงให้ที�ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที�กําหนดไว้ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 
40 ของกําไรสทุธิ ในปีนี &บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการประจําปี 2555 รวมทั &งปีเป็นเงิน 2,660.22 ล้าน
บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่ายเงินปันผลได้ตาม
นโยบายของบริษัท  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรที�จะจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงิน
ปันผล  ดงันี & 

สําหรับผลประกอบการครึ�งปีแรก ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที� 1/2555 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที�  5 ตลุาคม 2555 
ได้มีมตใิห้จดัสรรทนุสํารองไว้แล้วตามกฎหมายจํานวน 5% ของกําไรสุทธิเป็นเงินเท่ากบั  59.70 ล้านบาท  ซึ�ง
คิดจากกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 จํานวน 1,191.94 
ล้านบาท และได้อนมุตัิจ่ายปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2555  เมื�อวนัที� 
30 ตลุาคม 2555 ดงันี &  
ก. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 5 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นปันผล หรือคดิเป็น

อตัราการจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทตอ่หุ้น ทั &งนี &ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดมิหลงัการจดัสรรหุ้น
ปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20  บาท 

ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.022223 บาท 

รวมเป็นการจ่ายปันผลสําหรับครึ�งปีแรกทั &งสิ &นในอตัรา  0.222223 บาทตอ่หุ้น  
 

คณะกรรมการจงึขอเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อรับทราบการจ่ายปันผลระหวา่งกาลดงักล่าว โดยมีข้อมลูการ
เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที�เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที�ผ่านมา ดงันี & 
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ระยะเวลา ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
อตัราการจา่ยหุ้นปันผล   
(จํานวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล) 

(10 : 9) (6 :1) , (6:1) 
(ระหวา่งกาล) , (สิ &นปี) 

(7:1) , (เงินสด) 
(ระหวา่งกาล) , (สิ &นปี) 

มลูคา่หุ้นปันผลตอ่หุ้น  (ก่อนปรับลด) 0.9 0.3334 0.1429 
มลูคา่เงินสดปันผลตอ่หุ้น  (หน่วย : บาท / หุ้น) 0.26 0.0386 0.1659 
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล  (หน่วย : บาท / หุ้น) 1.16 0.372 0.3088 
อตัราการจา่ยเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ 224.60% 92.38% 83.61% 
 

สําหรับผลประกอบการครึ�งปีหลัง (กรกฎาคม 2555 - ธันวาคม 2555) ตามงบเฉพาะกิจการ จึงขอเสนอที�
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�ออนมุตักิารจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ดงันี & 
ก. จดัสรรเพื�อเป็นทนุสํารองตามกฎหมายประจําปี 2555 อีกจํานวน 73.40 ล้านบาท โดยคํานวณจาก 5% 

ของกําไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2555 - ธนัวาคม 2555 จํานวน 1,468.28 ล้านบาท  
ข. อนมุตัิจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไม่เกิน 1,174.61 ล้านหุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 6 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่ทั &งสิ &นไม่เกิน 1,174.61 ล้านบาท หรือ
คดิเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.1667 บาทตอ่หุ้น ทั &งนี &ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการ
จดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.1667   บาท 

ค. อนมุตัจ่ิายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.0186 บาท  หรือคดิเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 131.06 ล้านบาท  

 รวมการจดัสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทนุสํารองตามกฎหมายประจําปี 2555  ทั &งสิ &นเป็นเงิน 133.1 ล้านบาท  และ
รวมเป็นการจ่ายปันผลทั &งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผล  ทั &งปีเทา่กบัอตัราหุ้นละ 0.407523 บาท (ก่อน
ปรับลด)  คิดเป็นจํานวนเงินรวมทั &งสิ &นประมาณ 2,609.02 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวม
ประมาณ 98.08% แบ่งเป็นอตัราการจ่ายหุ้นปันผลประมาณ 88.25% และอัตราการจ่ายเงินสดปันผลรวม
ประมาณ 9.83%   อัตราการจ่ายปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท   เงินปันผล
ทั &งหมดจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่าย ตามอตัราที�กฎหมายกําหนด 

 โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 18 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225  
ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ  โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 19 เมษายน 2556  และกําหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัที� 30 เมษายน 2556 

มตทีิ,ประชุม    ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมตรัิบทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนมุตัิการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมาย
และการจ่ายปันผล ดงันี & 
ก. จดัสรรเพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายประจําปี 2555 อีกจํานวน 73.40 ล้านบาท โดยคํานวณจาก 5% ของ

กําไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2555 - ธนัวาคม 2555 จํานวน 1,468.28 ล้านบาท 
ข. อนมุตัิจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไม่เกิน 1,174.61 ล้านหุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 6 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่ทั &งสิ &นไม่เกิน 1,174.61 ล้านบาท หรือ
คดิเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.1667 บาทตอ่หุ้น ทั &งนี &ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการ
จดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.1667 บาท 

ค. อนมุตัจ่ิายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.0186 บาท  หรือคดิเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 131.06 ล้านบาท 

โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 18 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225   
ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ   โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 19 เมษายน 2556  และกําหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัที� 30 เมษายน 2556 
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ที�ประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงเกินกึ�งหนึ�งของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี & 

มติที,ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ,งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นด้วย 5,909,032,195 99.9995 
 - ไมเ่ห็นด้วย 26,900 0.0004 
 - งดออกเสียง 20 ไมน่บัรวม 

 

หมายเหตุ ภายหลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาวาระที� 4 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 9 ราย เป็นจํานวน 49,822 หุ้น ดงันั &น
จํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจึงมีจํานวนทั &งสิ &น 1,510 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 5,909,108,937 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 5 เพิ�มขึ &น   

 
วาระที, 5    พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที,คงเหลือจากการ

จัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล  ตามมติที,ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั;งที,   1/2555 จํานวน 1,387,406  
หุ้น มูลค่าที,ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื,อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานที�ประชุมแถลงให้ที�ประชุมทราบว่า สืบเนื�องจากที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที� 1/2555  เมื�อวนัที� 5 
ตลุาคม 2555  ได้มีมติอนมุตัิให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจํานวน 1,174,400,000 หุ้น ซึ�งผลจากการจ่าย
หุ้นปันผลดงักล่าวจริง  มีผู้ ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั &งสิ &น 1,173,012,594 หุ้น จึงยงัคงมีหุ้นเหลือสําหรับรองรับ
การจ่ายปันผลอีกจํานวน 1,387,406 หุ้น    เนื�องจากบริษัทยังมีหุ้นที�จําหน่ายไม่ครบตามที�จดทะเบียนไว้  
เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายจึงต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียน  จึงขอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัลิดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิม 7,054,971,235 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญั
จดทะเบียนที�คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล ตามมติที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั &งที� 1/2555  
จํานวน 1,387,406 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงันี & 

“ ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 7,053,583,829 บาท (เจ็ดพนัห้าสิบสามล้านห้าแสนแปดหมื�นสามพนั
แปดร้อยยี�สิบเก้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น  7,053,583,829 หุ้น (เจ็ดพนัห้าสิบสามล้านห้าแสนแปดหมื�นสามพนั
แปดร้อยยี�สิบเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึ�งบาท) 
   โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั  7,053,583,829 หุ้น (เจ็ดพนัห้าสิบสามล้านห้าแสนแปดหมื�นสามพนั

แปดร้อยยี�สิบเก้าหุ้น)                                                                  
 หุ้นบริุมสิทธิ  - หุ้น (          -         )” 

มตทีิ,ประชุม    ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�คงเหลือ
จากการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที� 1/2555 จํานวน 1,387,406 หุ้น   มลูค่าที�ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท  และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน
ดงันี & 
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“ ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 7,053,583,829 บาท (เจ็ดพนัห้าสิบสามล้านห้าแสนแปดหมื�นสามพนั
แปดร้อยยี�สิบเก้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น  7,053,583,829 หุ้น (เจ็ดพนัห้าสิบสามล้านห้าแสนแปดหมื�นสามพนั
แปดร้อยยี�สิบเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึ�งบาท) 
                            โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั  7,053,583,829 หุ้น (เจ็ดพนัห้าสิบสามล้านห้าแสนแปดหมื�นสามพนั

แปดร้อยยี�สิบเก้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ  - หุ้น (          -         )” 
 

 ที�ประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงมากกวา่สามในสี�ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี & 

มติที,ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ,งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นด้วย 5,909,047,117 99.9989 
 - ไมเ่ห็นด้วย 31,800 0.0005 
 - งดออกเสียง 30,020 0.0005 

 

หมายเหตุ ภายหลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาวาระที� 5 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 7 ราย เป็นจํานวน  90,022 หุ้น 
ดงันั &นจํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจึงมีจํานวนทั &งสิ &น 1,517 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 5,909,198,959 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 6 เพิ�มขึ &น 

 
วาระที, 6    พจิารณาอนุมัตใิห้เพิ,มทุนจดทะเบียนจํานวน 1,174,610,000 หุ้น เพื,อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  และ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  เพื,อให้สอดคล้องกับการเพิ,มทุนจดทะเบียน 

 ประธานที�ประชุมแถลงให้ที�ประชุมทราบว่า จากการที�บริษัทได้มีมติเรื�องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของ
บริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที� 4  บริษัทจะต้องจดัสรรหุ้นสําหรับรองรับการจ่ายปันผล จํานวน 
1,174,610,000 หุ้น  แต่เนื�องจากจํานวนหุ้นที�บริษัทมีอยู่นั &นไม่เพียงพอ จึงขอเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
 ให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 7,053,583,829 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน
 8,228,193,829 บาท  แบ่งออกเป็น  8,228,193,829 หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 1,174,610,000  
หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.  ของ
บริษัท เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี & 
“ ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 8,228,193,829 บาท (แปดพนัสองร้อยยี�สิบแปดล้านหนึ�งแสนเก้าหมื�น

สามพนัแปดร้อยยี�สิบเก้าบาท) 
 แบง่ออกเป็น  8,228,193,829 หุ้น (แปดพนัสองร้อยยี�สิบแปดล้านหนึ�งแสนเก้าหมื�น

สามพนัแปดร้อยยี�สิบเก้าหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึ�งบาท) 
   โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั  8,228,193,829 หุ้น (แปดพนัสองร้อยยี�สิบแปดล้านหนึ�งแสนเก้าหมื�น

สามพนัแปดร้อยยี�สิบเก้าหุ้น 
 หุ้นบริุมสิทธิh  - หุ้น (          -         ) 
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มตทีิ,ประชุม    ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 7,053,583,829 บาท  
เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 8,228,193,829 บาท  แบ่งออกเป็น  8,228,193,829  หุ้น โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จํานวน 1,174,610,000  หุ้น   มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4.  ของบริษัท   เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี & 
“ ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 8,228,193,829 บาท (แปดพนัสองร้อยยี�สิบแปดล้านหนึ�งแสนเก้าหมื�น

สามพนัแปดร้อยยี�สิบเก้าบาท) 
 แบง่ออกเป็น  8,228,193,829 หุ้น (แปดพนัสองร้อยยี�สิบแปดล้านหนึ�งแสนเก้าหมื�น

สามพนัแปดร้อยยี�สิบเก้าหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึ�งบาท) 
   โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั  8,228,193,829 หุ้น (แปดพนัสองร้อยยี�สิบแปดล้านหนึ�งแสนเก้าหมื�น

สามพนัแปดร้อยยี�สิบเก้าหุ้น)                              
 หุ้นบริุมสิทธิh  - หุ้น (          -         ) 
 
ที�ประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงมากกวา่สามในสี�ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี & 

มติที,ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ,งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นด้วย 5,909,142,039 99.9990 
 - ไมเ่ห็นด้วย 26,900 0.0004 
 - งดออกเสียง 30,020 0.0005 

 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาวาระที� 6 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 4 ราย เป็นจํานวน 8,021 หุ้น ดงันั &น
จํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจึงมีจํานวนทั &งสิ &น 1,521 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 5,909,206,980 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 7 เพิ�มขึ &น 

 
วาระที, 7    พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ,มทุนเพื,อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

 ประธานที�ประชมุแถลงให้ที�ประชมุทราบวา่ สืบเนื�องจากการที�บริษัทได้มีมติเรื�องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั
 ของบริษัทให้กับผู้ ถือหุ้นตามวาระที� 4  บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื�อรองรับการจ่ายปันผล  จํานวน
 1,174,610,000  หุ้น จงึขอเสนอตอ่ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556  เพื�อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทนุจํานวน 1,174,610,000  หุ้น  เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

มตทีิ,ประชุม    ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตัใิห้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 1,174,610,000  หุ้น  เพื�อรองรับการจ่าย
  หุ้นปันผล 
 ที�ประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงเกินกึ�งหนึ�งของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี & 

มติที,ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ,งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นด้วย 5,894,761,900 99.7556 
 - ไมเ่ห็นด้วย 14,438,260 0.2443 
 - งดออกเสียง 6,820 ไมน่บัรวม 
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หมายเหตุ  ภายหลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาวาระที� 7 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 10 ราย เป็นจํานวน 421,272 หุ้น 
ดงันั &นจํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจึงมีจํานวนทั &งสิ &น 1,531 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 5,909,628,252 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 8 เพิ�มขึ &น   

 
 วาระที, 8  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั ;งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที,ต้องออกตามวาระ        
  ประธานได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า กรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระในปีนี &มีจํานวน 4  ทา่น คือ 

1. คณุ จมุพล       มีสขุ ตําแหน่ง กรรมการ 
2. คณุ สวุรรณา   พทุธประสาท       ตําแหน่ง กรรมการ 
3. คณุ ทวีวฒัน์    ตตยิมณีกลุ ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. คณุ ชนินทร์     รุนสําราญ ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  และ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน              
 

ในปีนี &บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอรายชื�อกรรมการ  สําหรับเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระแตง่ตั &ง
กรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั &งแตว่นัที� 5 พฤศจิกายน 2555 ถงึวนัที� 15 มกราคม 2556  ปรากฏว่ามีบคุคลที�
เสนอชื�อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั &งเป็นกรรมการของบริษัท จํานวน 1 ทา่น และได้นําเสนอตอ่คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพื�อพิจารณาในวนัที� 21 มกราคม 2556 

สําหรับ คุณ ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล ซึ�งดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตั &งแต่เดือน
พฤษภาคม 2544  นบัถงึปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 11 ปีตอ่เนื�อง    แตเ่นื�องจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติ  และเห็นว่าคุณทวีวัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชํานาญ
ในธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างมาก   ซึ�งจะสามารถให้คําแนะนําที�เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และ
ยงัคงสามารถดํารงความเป็นอิสระได้ จึงเห็นสมควรแต่งตั &งคุณทวีวฒัน์  กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ�ง 

สําหรับหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าจํานวนคณะกรรมการในปัจจุบนัมีความเหมาะสมแล้ว  และเท่ากบัจํานวนตามหลกัเกณฑ์การกํากับ
ดแูลกิจการที�ดีที�กําหนดวา่คณะกรรมการควรประกอบด้วยจํานวนกรรมการ 5 - 12 คน  บริษัทยงัไม่มีนโยบาย
การเพิ�มจํานวนกรรมการ และได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ และเห็นว่า
กรรมการทั &งสี�ท่านมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา  
กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบญัชี  จึงขอเสนอที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
เพื�อพิจารณาอนมุตัแิตง่ตั &งกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 4 คน  กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึ�ง รายละเอียดประวตักิรรมการ จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวนครั &งที�เข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแตล่ะทา่น  มีดงันี &   
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ข้อมูลกรรมการ 
ชื,อ  - นามสกุล นายจมุพล มีสขุ 

อายุ 64 ปี  

ตาํแหน่งที,เสนอ กรรมการ 

วันที,ได้รับแต่งตั ;ง          29 พฤษภาคม 2544  
                                          (นบัแตว่นัที�แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 
 
ประวัตกิารศกึษา 

วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
B.S. ARCH. Far Eastern University  (FEU), Philippines 
B.S. CE. Far Eastern University  (FEU), Philippines 

 

การอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ชื,อหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 

ปีที,เข้าร่วม 2551 
 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื,อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
      2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ค้าปลีก Home center 

2549 – 2553 กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2536 – 2553 

กรรมการ บจก. คาซา่ วลิล์  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
กรรมการ   ที�ปรึกษาประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร บมจ. ควอลิตี &เฮ้าส์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
และกรรมการผู้จดัการ   

2536 - 2553 กรรมการ บมจ. ควอลิตี & คอนสตรัคชั�น โปรดคัส์ ผลิต และจําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง 
 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื,น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์) 

 
จาํนวนหุ้นที,ถือครอง    2,134,466  หุ้น   คดิเป็น   0.03% 

 

จํานวนวาระและจํานวนปีที�กรรมการเคยดํารงตําแหน่ง จํานวน 3 วาระ ได้แก่ปี 2547, 2550 และ 2553 จากจํานวนปีทั &งหมด 11 ปี 
 
จํานวนครั &งที�เข้าประชมุสําหรับในปีที�ผ่านมาเพื�อประกอบการพิจารณา  ดงันี & 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท   บริษัทจดัประชมุทั &งหมด  12 ครั &ง  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจํานวน  12 ครั &ง 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที,ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที,แข่งขันหรือ
เกี,ยวเนื,องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ข้อมูลกรรมการ 
 
ชื,อ  - นามสกุล นางสวุรรณา พทุธประสาท 

อายุ 58 ปี  

ตาํแหน่งที,เสนอ กรรมการ    

วันที,ได้รับแต่งตั ;ง            2 กรกฎาคม 2546  
                                              
ประวัตกิารศกึษา 

วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
การอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ชื,อหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 

ปีที,เข้าร่วม 2547 

ชื,อหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) 

ปีที,เข้าร่วม 2550 

ชื,อหลักสูตร  Financial Institutions Governance Program (FGP) 

ปีที,เข้าร่วม 2554 
 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื,อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ค้าปลีก Home center 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไอเดีย ฟิตติ &ง ออกแบบและตดิตั &งเฟอร์นิเจอร์ 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ธุรกิจลงทนุ 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จดัจ้างพนกังานสําหรับโครงการ 
   ที�อยู่อาศยัให้เช่า 

2548 - 2555 กรรมการ และ  บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารพาณิชย์ 
 กรรมการสรรหาและ   
 กําหนดค่าตอบแทน   

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คาซา่ วลิล์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 กรรมการ บจก. ควิ เอช แมเนจเม้นท์ บริการดแูลผลประโยชน์ทางการเงิน 

2543 - ปัจจบุนั กรรมการ และ          บมจ. ควอลิตี &เฮ้าส์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 รองกรรมการผู้จดัการ   

 กรรมการ บจก. ควิ เอช อินเตอร์เนชั�นแนล  บริหารสํานกังาน และโครงการที�อยูอ่าศยัให้เชา่ 

 กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื,น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์) 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที,ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที,แข่งขันหรือ
เกี,ยวเนื,องกับธุรกิจของบริษัท 

ตําแหน่งกรรมการจํานวน 2 แหง่ ตําแหน่งกรรมการจํานวน 6 แหง่ ไม่มี 

บมจ. ควอลิตี &เฮ้าส์  บจก. ไอเดีย ฟิตติ &ง  
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป  บจก. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์  
 บจก. คาซา่ วลิล์  

 บจก. ควิ เอช แมเนจเม้นท์  
 บจก. ควิ เอช อินเตอร์เนชั�นแนล  
 บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์  

  
จาํนวนหุ้นที,ถือครอง ไม่มีการถือครองหุ้น    
 
จํานวนวาระและจํานวนปีที�กรรมการเคยดํารงตําแหน่ง   จํานวน  3  วาระ  ได้แก่  ปี   2547 , 2550 และ 2553 จากจํานวนปี
ทั &งหมด 9 ปี 
 
จํานวนครั &งที�เข้าประชมุสําหรับในปีที�ผ่านมาเพื�อประกอบการพิจารณา  ดงันี & 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท  บริษัทจดัประชมุทั &งหมด  12 ครั &ง  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจํานวน  11 ครั &ง 
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ข้อมูลกรรมการ 
 
ชื,อ  - นามสกุล นายทวีวฒัน์ ตตยิมณีกลุ 

 อายุ 67 ปี  

ตาํแหน่งที,เสนอ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

วันที,ได้รับแต่งตั ;ง          29 พฤษภาคม 2544  
           (นบัแตว่นัที�แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 
ประวัตกิารศกึษา 

วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบัน 
มธัยมศกึษาตอนปลาย - - 
 

การอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ชื,อหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 

ปีที,เข้าร่วม 2547 
 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื,อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ค้าปลีก Home center 
2532 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บจก. สตาร์แฟชั�น กรุ๊ป ผลิตและจําหน่ายเครื�องแตง่กาย 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื,น(ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์) 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที,ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที,แข่งขันหรือ
เกี,ยวเนื,องกับธุรกิจของบริษัท 

ไม่มี ตําแหน่งกรรมการจํานวน 1  แหง่ ไม่มี 
 บจก. สตาร์แฟชั�น กรุ๊ป  

 
การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี ; ในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที,ผ่านมา 

1. ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา 
2. ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ  (เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย) 
3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ 
 
จาํนวนหุ้นที,ถือครอง ไม่มีการถือครองหุ้น 
 
จํานวนวาระและจํานวนปีที�กรรมการเคยดํารงตําแหน่ง   จํานวน  3  วาระ  ได้แก่  ปี   2547 , 2550 และ 2553 จากจํานวนปี
ทั &งหมด 11 ปี 
 
จํานวนครั &งที�เข้าประชมุสําหรับในปีที�ผ่านมาเพื�อประกอบการพิจารณา  ดงันี & 
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท    บริษัทจดัประชมุทั &งหมด  12 ครั &ง  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจํานวน  12 ครั &ง 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ      บริษัทจดัประชมุทั &งหมด  12 ครั &ง  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจํานวน  11 ครั &ง 
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ข้อมูลกรรมการ 
ชื,อ  - นามสกุล นาย ชนินทร์ รุนสําราญ 

อายุ 65  ปี  
ตาํแหน่งที,เสนอ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและกําหนด 

 คา่ตอบแทนกรรมการ 

วันที,ได้รับแต่งตั ;ง          3 ตลุาคม 2548  
            
ประวัตกิารศกึษา 

วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Fort  Hays State University, Kansas, USA 

 

การอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ชื,อหลักสูตร  Director Certification Program (DCP)  

ปีที,เข้าร่วม  2545  

ชื,อหลักสูตร  The Role of Chairman (RCM)  

ปีที,เข้าร่วม 2545  
 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื,อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ค้าปลีก Home center 

2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอส บี แอล ลสิซิ�ง ธุรกิจ Leasing 
   2546 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  ประธาน บมจ. ไทยพาณิชย์สามคัคปีระกนัภยั ธุรกิจประกนัภยั 

 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  กรรมการ   
 ทรัพยากรบคุคลและพิจารณาคา่ตอบแทน   

2529 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ ธุรกิจประกนัภยั 
 กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ   
 กรรมการสรรหา    

   2539 - 2552 กรรมการผู้จดัการ  และประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร 

บมจ. เงินทนุ สินอตุสาหกรรม ธุรกิจเงินทนุ 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื,น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที,ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที,แข่งขันหรือ
เกี,ยวเนื,องกับธุรกิจของบริษัท 

ตําแหน่งกรรมการจํานวน 2 แหง่ ตําแหน่งกรรมการจํานวน 1 แหง่ ไม่มี 
-บมจ. ไทยพาณิชย์สามคัคีประกนัภยั -บจก. เอส บี แอล ลิสซิ�ง  
-บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่   
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การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี ; ในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที,ผ่านมา 

1. ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา 
2. ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ  (เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย) 
3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ 
 
คุณ ชนินทร์  รุนสําราญ  มีประสบการณ์และมีความเชี,ยวชาญด้านบัญชีและการเงนิ 
 
จาํนวนหุ้นที,ถือครอง        ไม่มีการถือครองหุ้น 
 
จํานวนวาระและจํานวนปีที�กรรมการเคยดํารงตําแหน่ง   จํานวน  2  วาระ  ได้แก่ ปี  2550 และ 2553  จากจํานวนปีทั &งหมด  7  ปี 
 
จํานวนครั &งที�เข้าประชมุสําหรับในปีที�ผ่านมาเพื�อประกอบการพิจารณา  ดงันี & 
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท   บริษัทจดัประชมุทั &งหมด  12 ครั &ง  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจํานวน  11 ครั &ง 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจดัประชมุทั &งหมด  12 ครั &ง  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจํานวน  12 ครั &ง 
3. การประชมุคณะกรรมการสรรหา          บริษัทจดัประชมุทั &งหมด    3 ครั &ง  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจํานวน    3 ครั &ง  
   และกําหนดคา่ตอบแทน 
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มตทีิ,ประชุม    ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตัแิตง่ตั &งกรรมการทั &ง 4 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�งด้วย
คะแนนเสียงมากกว่าครึ�งหนี�งของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยในวาระนี &บริษัทได้จดัให้มีการลงคะแนนเสียงแตง่ตั &งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล  ซึ�งมีรายละเอียดดงันี &    

 

ชื,อกรรมการ ตาํแหน่ง 
เหน็ด้วย  
(เสียง) 
(%) 

ไม่เหน็ด้วย 
(เสียง) 
(%) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 
(%) 

นาย จมุพล   มีสขุ 
 

กรรมการ 5,859,983,517 
(99.1605%) 

49,607,584 
(0.8394%) 

37,151 
(ไมน่บัรวม) 

นาง สวุรรณา  พทุธประสาท       กรรมการ 5,854,712,997 
(99.0713%) 

54,878,104 
(0.9286%) 

37,151 
(ไมน่บัรวม) 

นาย ทวีวฒัน์   ตติยมณีกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5,909,513,871 
(99.9994%) 

30,230 
(0.0005%) 

84,151 
(ไมน่บัรวม) 

นาย ชนินทร์   รุนสําราญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

5,866,618,241 
(99.2736%) 

42,925,860 
(0.7263%) 

84,151 
(ไมน่บัรวม) 

 

จํานวนเสียงที�ลงมต ิ1 หุ้น = 1 เสียง 
%  =  เปอร์เซน็ต์ของจํานวนหุ้นทั &งหมดที�เข้าร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาวาระที� 8 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 23 ราย เป็นจํานวน 562,817 หุ้น 
ดงันั &นจํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจึงมีจํานวนทั &งสิ &น 1,554 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 5,910,191,069 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 9 เพิ�มขึ &น   
 
วาระที, 9 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 

ประธานที�ประชุมได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีขั &นตอนการเสนอค่าตอบแทน  โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาอนมุตัิให้นําเสนอ
ต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้น  ซึ�งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที�ได้กําหนดไว้ 
ดงันี & 
1. พิจารณาตามความเหมาะสม  ซึ�งเทียบเคียงจากหลกัเกณฑ์ วิธีการ   อตัราการจ่าย  หน้าที�ความรับผิดชอบที�

ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ�งอยู่ในธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั  และโดยคํานงึถงึสภาพคล่องของบริษัท 
2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิ &นปี และจะจ่ายเมื�อบริษัทมีกําไร 
3. พิจารณาจ่ายเมื�อบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นและพนกังานแล้ว 

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนในการให้คําแนะนําในด้านต่างๆ แก่คณะทํางานของ
บริษัท และคา่เบี &ยประชมุ ซึ�งโดยปกตบิริษัทได้มีการจดัประชมุคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั &ง  และมีการ
จดัประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื�นๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร การประชมุของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม   การจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ภาระหน้าที�และความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละคณะแล้ว  สําหรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน  ใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทน
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กรรมการของบริษัทที�ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนั  จงึขอเสนออนมุตัจ่ิายคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยประจําปี 2556  

สําหรับสิทธิประโยชน์อย่างอื�น บริษัทฯ ขอเสนอให้ที�ประชุมรับทราบว่า สิทธิประโยชน์อย่างอื�นที�บริษัทให้กับ
กรรมการนั &น  มีเฉพาะการให้สวสัดิการในการซื &อสินค้าในราคาที�ได้รับส่วนลดเท่านั &น  ซึ�งส่วนลดที�ให้นั &นเป็นไป
ตามที�ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทซึ�งได้ผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว  และสวสัดิการดงักล่าว
บริษัทได้ให้ในอตัราไม่มากกวา่ที�บริษัทให้กบัลกูค้าระดบั VIP ทั�วไป โดยกําหนดในอตัราสงูสดุไม่เกิน 10% 

โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในปีที�ผ่านมาดงันี & 

ปีที,จ่ายค่าตอบแทน จาํนวนเงนิที,อนุมัติ จาํนวนเงนิที,จ่ายจริง 

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 

 

จํานวนครั &งของการประชมุของคณะกรรมการในปีที�ผ่านมามีดงันี & 

คณะกรรมการ จาํนวนการประชุมปี 2555 

 - คณะกรรมการบริษัท 12 
 - คณะกรรมการบริหาร 11 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12 
 - คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 3 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงนําเสนอ

ต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2556 ไม่เกิน 

12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท)  ซึ�งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2555 สําหรับรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทน มีดงันี & 

คา่ตอบแทนของคณะกรรมการแตล่ะคณะเป็นดงันี & 

องค์ประกอบค่าตอบแทน จาํนวนเงนิ 
ค่าตอบแทนกรรมการ  
1. คา่ตอบแทนรายเดือน 
    - ประธานกรรมการ 
    - กรรมการ 

 
80,000 บาท / คน / เดือน 
40,000 บาท / คน / เดือน 

2. คา่ตอบแทนตามการประชมุ 
    - ประธานกรรมการ 
    - กรรมการ 

 
30,000 บาท / คน / ครั &งที�เข้าร่วมประชมุ 
20,000 บาท / คน / ครั &งที�เข้าร่วมประชมุ 

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กําหนดจา่ยคา่เบี &ยประชมุเป็นรายครั &ง เฉพาะครั &งที�มาประชมุ 
(คณะกรรมการชดุยอ่ย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน) 
คา่ตอบแทนตามการประชมุ 
     - ประธานกรรมการชดุยอ่ย 
     - กรรมการชดุยอ่ย 

 
30,000 บาท / คน / ครั &งที�เข้าร่วมประชมุ 
20,000 บาท / คน / ครั &งที�เข้าร่วมประชมุ 
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3. นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวในข้อ 1 และข้อ 2 บริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับ
คณะกรรมการ คือ การให้สวสัดกิารในการซื &อสินค้าในราคาที�ได้รับส่วนลดซึ�งส่วนลดที�ให้นั &นเป็นไปตามที�
ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ�งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว  และสวัสดิการ
ดงักล่าวบริษัทได้ให้ในอตัราไม่มากกว่าที�บริษัทให้กบัลูกค้าระดบั VIP ทั�วไป โดยกําหนดในอตัราสูงสุดไม่
เกิน 10% 

  ทั &งนี & คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมย์ที�จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี 
 คณะกรรมการที�ได้รับคา่ตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระนี & 

มตทีิ,ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2556 เป็นเงินไม่เกิน  
12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท)  โดยมีเกณฑ์ในการจ่ายคา่ตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะตามที�
ประธานเสนอทุกประการ  นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว  ได้อนุมตัิมอบสิทธิประโยชน์ให้กับ
คณะกรรมการ  คือ การให้สวสัดกิารในการซื &อสินค้าในราคาที�ได้รับส่วนลดซึ�งส่วนลดที�ให้นั &นเป็นไปตามที�ระบุ
ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทซึ�งได้ผ่านการพิจารณาอนมุตัจิากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว  และสวสัดิการดงักล่าวบริษัท
ได้ให้ในอตัราไม่มากกวา่ที�บริษัทให้กบัลกูค้าระดบั VIP ทั�วไป โดยกําหนดในอตัราสงูสดุไม่เกิน 10% 

 ซึ�งมีมตด้ิวยคะแนนเสียงมากกว่าครึ�งหนี�งของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงันี & 

 

มติที,ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ,งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นด้วย 5,562,666,102 94.1199 
 - ไมเ่ห็นด้วย 39,656 0.0006 
 - งดออกเสียง 347,485,311 ไมน่บัรวม 

 

วาระที, 10  พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิบําเหน็จกรรมการประจาํปี 2555 
ประธานที�ประชุมได้แถลงให้ที�ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ�งได้พิจารณาเงินบําเหน็จกรรมการโดยกลั�นกรองถึงความ
เหมาะสมตา่งๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนั  รวมถึงพิจารณาการขยายตวัทางธุรกิจ
และการเตบิโตทางผลกําไรของบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาเงินบําเหน็จกรรมการโดยกลั�นกรองถงึความ 
  เหมาะสมตา่งๆ  โดยมีหลกัเกณฑ์  ดงันี & 

1. เนื�องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน รวมถึงการให้คําปรึกษาใน
การดําเนินงานด้านต่างๆของบริษัท พิจารณาได้จากผลกําไรสุทธิของบริษัทมีการเติบโตเพิ�มขึ &นจากปี 
2554 ถงึ 33.62%  

2. จากการที�บริษัทมีผลประกอบการเติบโตขึ &น 33.62%  ทําให้มลูค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ 
Market Capitalization ของบริษัทเพิ�มขึ &นจากปี 2554  คิดเป็นจํานวน 38.16%  ซึ�งการเพิ�มขึ &นนี &สูง
มากกว่าดชันีตลาดหลกัทรัพย์โดยรวมในกลุ่ม SET 50 ซึ�งเพิ�มขึ &นเพียง 31.60% ถือเป็นการเพิ�ม Value 
ให้กบัผู้ ถือหุ้นที�สงูกวา่คา่เฉลี�ยของตลาด  ซึ�งทั &งหมดนี &เกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ   
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 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการในปีที�ผ่านมาดงันี & 

ปีที,อนุมัติจ่ายเงนิบาํเหน็จกรรมการและกรรมการชุดย่อย จาํนวนเงนิที,อนุมัติ จาํนวนเงนิที,จ่ายจริง 

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 

 

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  จึง
 อนมุตัใิห้นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื�อพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินบําเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย
 ประจําปี 2555   เป็นจํานวนเงิน 22,000,000 บาท  (ยี�สิบสองล้านบาท) 

 ทั &งนี & คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมย์ที�จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี 
 คณะกรรมการที�ได้รับคา่ตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระนี & 
ผู้ ถือหุ้นถาม คณุ สภุาพ  พิสรุาช 
 ขอทราบนโยบายการจ่ายเงินค่าบําเหน็จกรรมการ 
กรรมการตอบ คณุ รัตน์  พานิชพนัธ์ 
 นโยบายการจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการจะเป็นไปตามที�เรียนไปแล้วข้างต้น การจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการจะ

สอดคล้องกบัการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น  หากผู้ ถือหุ้นได้เงินปันผลจงึจะจ่าย   

มตทีิ,ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตัใิห้จ่ายบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555   เป็นจํานวนเงิน 22,000,000 บาท  
(ยี�สิบสองล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงมากกวา่ครึ�งหนี�งของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงันี & 

มติที,ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ,งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นด้วย 5,457,409,055 92.3389 
 - ไมเ่ห็นด้วย 99,689,894 1.6867 
 - งดออกเสียง 353,092,120 ไมน่บัรวม 

 
หมายเหตุ  ภายหลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาวาระที� 10 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 12 ราย เป็นจํานวน 35,396 หุ้น 
ดงันั &นจํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจึงมีจํานวนทั &งสิ &น 1,566 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 5,910,226,465 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 11 เพิ�มขึ &น 

 
วาระที, 11 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั ;งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2556 
 ประธานที�ประชุมได้แถลงต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้ สอบบัญชี

 หลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตังิาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และได้นําเสนอคณะกรรมการ
เพื�อพิจารณาแตง่ตั &งผู้สอบบญัชีจากบริษัทสํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยประจําปี 2556 ดงัมีรายชื�อผู้สอบบญัชีตอ่ไปนี &  
1. นาง กิ�งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 4496 และ/หรือ 

2. นาย โสภณ เพิ�มศริิวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3182 และ/หรือ 

3. นาย ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3972 และ/หรือ 

4. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 4521   
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  เนื�องจากมีมาตรฐานการทํางานที�ดี มีความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชี    รวมทั &งปฏิบตัิหน้าที�ได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา นอกจากนี &เมื�อเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื�นในระดบั
เดียวกนัแล้วเหน็วา่มีคา่สอบบญัชีที�เหมาะสม และอนมุตัคิา่สอบบญัชีประจําปี 2556 เป็นเงิน 2,680,000 บาท 
รวมทั &งค่าตอบแทนอื�นๆ ได้แก่ ค่าสงัเกตการณ์ทําลายสินค้าประมาณ 100,000  บาท  โดยมีรายละเอียดค่า
สอบบญัชีประจําปี 2556  ดงันี & 

ค่าตรวจสอบงบการเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
คา่ตรวจสอบงบการเงินประจําปีของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย    

1,590,000 บาท 1,590,000 บาท 1,720,000 บาท 

คา่สอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
รวมทั &งปีเป็นเงิน 

930,000 บาท 930,000 บาท 960,000 บาท 

รวมเป็นเงินที�ขออนมุตัิ 2,520,000 บาท 2,520,000 บาท 2,680,000 บาท 
 

ในกรณีที�ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้บริษัทสํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของสํานกังานทําหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ 

บริษัทได้แต่งตั &งผู้ สอบบญัชีจาก บริษัทสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด  เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท เป็น
เวลา 5 ปี  แต่ได้เปลี�ยนผู้สอบบญัชีที�มีอํานาจลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีที�ลงนามในงบ
การเงินของบริษัทในปี 2556 คือ นางกิ�งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์  ได้รับแตง่ตั &งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทนบัแต่ปี 
2553 ถงึปัจจบุนัเป็นเวลาเพียง 4 ปี  ทั &งนี & ผู้สอบบญัชีมิได้มีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักล่าว  โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย สงักดั
สํานกังานสอบบญัชีเดียวกนั   

จึงขอเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิแต่งตั &งผู้สอบบญัชีตามรายชื�อดงักล่าว  เป็นผู้สอบบญัชีของ
 บริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2556 และขออนุมัติค่าสอบบัญชี โดยกําหนดเป็นค่าตรวจสอบงบการเงิน
ประจําปีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงิน 1,720,000 บาท  และค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและ
บริษัทย่อย  รวมทั &งปีเป็นเงิน 960,000 บาท รวมเป็นเงินทั &งสิ &น 2,680,000 บาท รวมทั &งค่าตอบแทนอื�นๆ ได้แก่ 
คา่สงัเกตการณ์ทําลายสินค้าประมาณ 100,000  บาท   

มตทีิ,ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตัใิห้แตง่ตั &งผู้สอบบญัชีจากบริษัทสํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2556  ดงัมีรายชื�อผู้สอบบญัชีตอ่ไปนี &  
1. นาง กิ�งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 4496 และ/หรือ 

2. นาย โสภณ เพิ�มศริิวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3182 และ/หรือ 

3. นาย ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3972 และ/หรือ 

4. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 4521   

 และอนมุัติค่าสอบบญัชี โดยกําหนดเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงิน 
1,720,000 บาท  และคา่สอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย  รวมทั &งปีเป็นเงิน  960,000 บาท 
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รวมเป็นเงินทั &งสิ &น 2,680,000 บาท รวมทั &งค่าตอบแทนอื�นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทําลายสินค้าประมาณ 
100,000  บาท  

ในกรณีที�ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้บริษัทสํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด  
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของสํานกังานทําหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้   

 โดยที�ประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงมากกว่าครึ�งหนึ�งของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงันี &    

 

มติที,ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ,งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นด้วย 5,910,154,184 100 
 - ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
 - งดออกเสียง 72,281 ไมน่บัรวม 

 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาวาระที� 11 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 5 ราย เป็นจํานวน 27,855 หุ้น 
ดงันั &นจํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจึงมีจํานวนทั &งสิ &น 1,571 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 5,910,254,320 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 12 เพิ�มขึ &น   

 
วาระที, 12  พจิารณาอนุมัตยิกเลิกวงเงนิหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที,ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย และพิจารณาอนุมัติให้
บริษัทออก และ เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

ประธานที�ประชุมได้แถลงต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า  เนื�องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื�อง ทําให้
ต้องจดัหาแหล่งเงินทนุอื�นนอกเหนือจากเงินทนุจากการดําเนินงาน เพื�อให้บริษัทฯสามารถมีทางเลือกในการ
ระดมทนุที�มีต้นทนุทางการเงินตํ�าและสามารถระดมทนุโดยการออกหุ้นกู้ ได้ความคล่องตวัมากขึ &น จึงขอเสนอ
ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตั ิดงันี &  
1. บริษัทขอเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัยิกเลิกหุ้นกู้ระยะยาวที�ได้ขออนมุตัไิว้ตามมตทีิ�ประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ในส่วนที�ยงัไม่มีการออกและเสนอขาย  โดยสิ &นสดุในวนัประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2556 ณ วนัที� 5 เมษายน 2556  บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือจํานวน 1,700 ล้านบาท   

2. พิจารณาอนมุตัใิห้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวอายไุม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทดแทนเพิ�มเตมิได้อีกภายในวงเงินดงักล่าวข้างต้นหากบริษัทได้มี
การซื &อคืนหุ้นกู้และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ  ภายใต้เงื�อนไขดงันี & 

 

ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
และมีประกนัหรือไม่มีประกนัตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที�มีการออก
และเสนอขายหุ้นกู้  

สกลุเงิน : สกลุเงินบาท, ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกลุเงินตา่งประเทศอื�น                                                
จํานวนเงิน : จํานวนเงินต้นของหุ้นกู้ ที�จะออกจะไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกาหรือเงินสกุลต่างประเทศอื�นในจํานวนที� เทียบเท่า โดยใช้อัตรา
แลกเปลี�ยนในขณะที�มีการออกหุ้นกู้แตล่ะคราวได้ตามที�บริษัทฯจะเหน็สมควร 
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การเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดัตามหลกัเกณฑ์                                   
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงาน
คณะ กรร มการ กํากับ หลัก ท รัพ ย์แล ะต ลาด หลัก ท รัพ ย์ ไ ม่ ว่ าจะ เ สนอ ขาย 
ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั &งเดียวเต็มจํานวน และ/หรือ
เป็นคราวๆ ไป ขึ &นอยู่กบัดลุพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออก
และเสนอขายเพื�อทดแทนหุ้นกู้ ที�เคยออกและเสนอขายแล้ว 

อาย ุ : ไม่เกิน 10 ปี 
อตัราดอกเบี &ย : ขึ &นอยู่กบัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที�ออกและเสนอขาย 
การชําระคืนเงินต้น : ทยอยคืนเงินต้น หรือชําระงวดเดียวเมื�อครบกําหนดอายหุุ้นกู้ของบริษัทฯ  
สิทธิของบริษัทใน    :   บริษัทฯ อาจกําหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดรวมทั &งการซื &อคืน 
การไถ่ถอนหุ้นกู้คืน  หุ้นกู้ดงักล่าว 
ก่อนครบกําหนด 
(Call Option)    
สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้  : บริษัทฯ อาจกําหนดให้สิทธิผู้ ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดตามเงื�อน 
ในการไถ่ถอนก่อน  ไขที�จะได้กําหนดตอ่ไป 
กําหนด (Put Option)  
ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กบัศนูย์ซื &อขายตราสารหนี &ไทย  หรือศนูย์ซื &อขายตราสาร

หนี &อื�นในตา่งประเทศ 
 

ในกรณีที�มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั &งกรณีที�มีการซื &อคืนหุ้นกู้ดงักล่าว อนัมีผลให้ต้นเงินคงค้าง
ของหุ้นกู้ ลดลง  ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ เพิ�มเติมได้อีกภายในวงเงินที�ขออนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
ดงักล่าวข้างต้น 

ทั &งนี &ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ 
ที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตามความจําเป็นและเห็นสมควรที�จะต้องกําหนดตามกฎหมาย 
รวมถงึการนําหุ้นกู้ดงักล่าวไปจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสมาคมตลาดตราสาร
หนี &ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื�นๆ ตลอดจนให้มีอํานาจดําเนินการขอ
อนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดําเนินการอื�นใดกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง การแต่งตั &งที�ปรึกษาหรือบุคคลที�
เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  รวมทั &งการเข้าทําการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ เพื�อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประสบ
ผลสําเร็จ 

 

ผู้ ถือหุ้นถาม คณุ สภุาพ  พิสรุาช 
1. การตั &งวงเงินกู้  20,000 ล้านบาท ให้อธิบายเสริมวา่จะเอาไปลงทนุลกัษณะใดบ้าง 
2. ฝ่ายบริหารมีนโยบายการตั &งกองทนุอสงัหาริมทรัพย์หรือไม่ 

กรรมการตอบ  คณุ คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ 
1. ที�ผ่านมาบริษัทฯ ตอนที�บริษัทฯ มี Market Cap. ประมาณ 50,000 ล้านบาท บริษัทฯ ก็มีวงเงินกู้ ไว้ใน

วงเงิน 5,000 ล้านบาท แต่เนื�องจากบริษัทฯ มีการขยายสาขาต่อเนื�องและเพิ�มขึ &น  Market Cap. ใหญ่ขึ &น 
และวงเงินที�มีอยู่ 5,000 ล้านบาทนั &นอาจไม่เพียงพอก็ต้องขออนมุตัิผู้ ถือหุ้น ซึ�งในขณะนั &นอตัราดอกเบี &ย
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อาจจะถูกมาก  และการขออนุมตัิในแต่ละครั &งต้องใช้เวลาประมาณ 2- 3 เดือน จะไม่ทนัการณ์  ดงันั &น
เพื�อให้เกิดความคล่องตวัจงึต้องขออนมุตัเิผื�อไว้  และเมื�อเทียบอตัราส่วนของขนาดของทนุของบริษัทเวลา
นี &กบัวงเงินกู้ ก็ไม่ได้สงูมาก 

2. เรื�องการจดัตั &งกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์นั &น  บริษัทฯ กําลงัศกึษาในรายละเอียด 
 
มตทีิ,ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตัใิห้บริษัทฯ ดําเนินการดงันี & 

1. อนมุตัยิกเลิกหุ้นกู้ระยะยาวที�ได้ขออนมุตัิไว้ตามมติที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ในส่วนที�ยงัไม่มี
การออกและเสนอขาย  โดยสิ &นสุดในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ณ วนัที� 5 เมษายน 2556  
บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือจํานวน 1,700 ล้านบาท   

2. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ระยะยาวอายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และ
บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทดแทนเพิ�มเติมได้อีกภายในวงเงินดงักล่าวข้างต้นหากบริษัทได้มีการซื &อ
คืนหุ้นกู้และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่วา่ด้วยกรณีใดๆ  ภายใต้เงื�อนไขดงันี & 

ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
และมีประกนัหรือไม่มีประกนัตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที�มีการออก
และเสนอขายหุ้นกู้  

สกลุเงิน : สกลุเงินบาท, ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกลุเงินตา่งประเทศอื�น 
จํานวนเงิน : จํานวนเงินต้นของหุ้นกู้ ที�จะออกจะไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกาหรือเงินสกุลต่างประเทศอื�นในจํานวนที� เทียบเท่า โดยใช้อัตรา
แลกเปลี�ยนในขณะที�มีการออกหุ้นกู้แตล่ะคราวได้ตามที�บริษัทฯ จะเหน็สมควร 

การเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดัตามหลกัเกณฑ์                                   
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงาน
คณะ กรร มการ กํากับ หลัก ท รัพ ย์แล ะต ลาด หลัก ท รัพ ย์ ไ ม่ ว่ าจะ เ สนอ ขาย 
ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั &งเดียวเต็มจํานวน และ/หรือ
เป็นคราวๆ ไป ขึ &นอยู่กบัดลุพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออก
และเสนอขายเพื�อทดแทนหุ้นกู้ ที�เคยออกและเสนอขายแล้ว 

อาย ุ : ไม่เกิน 10 ปี 
อตัราดอกเบี &ย : ขึ &นอยู่กบัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที�ออกและเสนอขาย 
การชําระคืนเงินต้น : ทยอยคืนเงินต้น หรือชําระงวดเดียวเมื�อครบกําหนดอายหุุ้นกู้ของบริษัทฯ                               
สิทธิของบริษัทใน : บริษัทฯ อาจกําหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดรวมทั &งการซื &อคืน 
การไถ่ถอนหุ้นกู้คืน  หุ้นกู้ดงักล่าว 
ก่อนครบกําหนด 
(Call Option)    
สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้  : บริษัทฯ อาจกําหนดให้สิทธิผู้ ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดตามเงื�อน 
ในการไถ่ถอนก่อน  ไขที�จะได้กําหนดตอ่ไป 
กําหนด (Put Option)  
ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กบัศนูย์ซื &อขายตราสารหนี &ไทย  หรือศนูย์ซื &อขายตราสาร

หนี &อื�นในตา่งประเทศ 
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ในกรณีที�มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั &งกรณีที�มีการซื &อคืนหุ้นกู้ดงักล่าว อนัมีผลให้ต้นเงินคงค้าง
ของหุ้นกู้ ลดลง  ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ เพิ�มเติมได้อีกภายในวงเงินที�ขออนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
ดงักล่าวข้างต้น 
 

ทั &งนี &ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ 
ที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตามความจําเป็นและเห็นสมควรที�จะต้องกําหนดตามกฎหมาย 
รวมถงึการนําหุ้นกู้ดงักล่าวไปจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสมาคมตลาดตราสาร
หนี &ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื�นๆ ตลอดจนให้มีอํานาจดําเนินการขอ
อนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดําเนินการอื�นใดกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง การแต่งตั &งที�ปรึกษาหรือบุคคลที�
เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  รวมทั &งการเข้าทําการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ เพื�อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประสบ
ผลสําเร็จ 
 

ที�ประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงมากกวา่สามในสี�ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี & 

มติที,ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ,งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นด้วย 5,909,117,597 99.9807 
 - ไมเ่ห็นด้วย 525,803 0.0088 
 - งดออกเสียง 610,920 0.0103 

 

 หลงัจากจบการพิจารณาทกุวาระ คณะกรรมการได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบถึงแนวโน้วของธุรกิจของบริษัทในปี 
2556  ดงันี & 

1. เรื,องการขยายสาขา 
 ในปี 2556  สาขาที�เปิดดําเนินการแล้ว 2 สาขาได้แก่ สาขาจนัทบรีุ สาขาชมุพร และตอ่ไปจะเปิดที�สาขา
ปราจีนบรีุ และย้ายสาขาสรุาษฎร์ธานีในช่วงครึ�งปีแรก  และในอนาคตจะเปิดอีก 6 สาขา ประกอบด้วย 5 สาขา
ตามต่างจงัหวดั และ 1 สาขาในกรุงเทพปริมณฑล  โดยจะมีสาขาทั &งหมดที�เปิดในปี 2556 จํานวน 62 สาขา 
ประกอบด้วย 21 สาขาในกรุงเทพ และ 41 สาขาในตา่งจงัหวดั 

2. เรื,องโครงสร้างของบริษัท 
 โดยภาพรวมของบริษัทมี 3 แกนหลกั  นโยบายของบริษัทจะมีนโยบายขยายกิจการ การขยายกิจการมาจาก
การเจริญเตบิโตของโฮมโปรทั &งสาขาเดิมและสาขาใหม่ นอกจากนี &บริษัทยงัมีการขยายไปยงักลุ่มลูกค้าใหม่ใน
ตลาดเดิม ซึ�งทุกท่านได้เคยรับทราบไปแล้ว ว่าบริษัทได้เปิดธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบที�ขายให้กับช่างผู้ รับเหมา
และเจ้าของโครงการ โดยใช้ชื�อว่า เมกาโฮม โดยจะขายสินค้าในหลายๆ กลุ่มเพิ�มเติมที�โฮมโปรไม่มีขาย  เช่น  
พวกเหล็กเส้น  ปนู  หลงัคาบ้าน  สินค้าการเกษตร มีผู้ ถือหุ้นถามว่าซํ &าซ้อนกบัโฮมโปรหรือไม่  ก็อาจมีซํ &าซ้อน
กบัโฮมโปรบ้าง  แตส่ามารถแยกกลุ่มลกูค้าได้ 

ส่วนที� 2 ได้แก่  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จํากัด ตามที�ได้เรียนว่าได้มีการศึกษาในหลาย
ประเทศแล้วก็ตดัสินใจเลือกมาเลเซีย  โดยโฮมโปรถือหุ้น 100% และในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ที�มีอยู่ทั &งหมด 
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10 ประเทศนั &น มีประเทศที�มีธุรกิจเหมือนของโฮมโปรและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนั คือ ประเทศอินโดนีเซีย ชื�อ
วา่ ACE Hardware  ส่วนประเทศรอบๆ ประเทศไทย เช่น พม่า ลาว เขมร  ก็กําลงัศกึษาอยู่ 

ส่วนที� 3 ได้แก่ บริษัท มาร์เก็ตวลิเลจ จํากดั ซึ�งมีศนูย์การค้าอยู่ 2 แหง่ที�หวัหนิ และที�บางนา 

ผู้ ถือหุ้นถาม คณุ อนพทัย์  วนสัชยัพฤกษ์  ผู้ รับมอบฉนัทะจากกองทนุประกนัสงัคม 
1. บริษัทฯ  คาดหวงัอย่างไรว่า บริษัท เมกาโฮม เซน็เตอร์ จํากดั  จะมี Break Even เทา่ไร 
2. เงินทนุที�ใช้ในการเปิดเมกาโฮม ตอ่สาขาประมาณเท่าไร 
3. คา่ที�ดินแพงขึ &น  ทําให้ทํางานลําบากขึ &นหรือไม่ 

 กรรมการตอบ คณุ คณุวฒุ ิธรรมพรหมกลุ 
1. ในการเปิดเมกาโฮมจะใช้เงินลงทนุประมาณ 500 ล้านบาทต่อสาขา พื &นที�ขายใหญ่กว่าโฮมโปรเพราะใช้

พื &นที�ขายสินค้าหลากหลายกว่ามาก มีพื &นที�ขายประมาณ 15,000 ตารางเมตร ส่วนที�เป็น Stock  
ประมาณ 10,000 ตารางเมตร ระยะเวลาคืนทนุประมาณ 8 - 9 ปี ซึ�งจะยาวกวา่ของโฮมโปร 

2. เนื�องจากบริษัทมีการทํางานล่วงหน้าเพราะฉะนั &นจะมีที�ดินอยู่ในมือครอบคลุมสําหรับการขยายสาขาใน
ปีนี &และปีหน้าแล้ว  และในขณะที�ราคาที�ดินแพงขึ &นยอดขายก็เพิ�มขึ &น สงัเกตุได้จากยอดขายต่อตาราง
เมตรตั &งแตเ่ปิดเพิ�มขึ &นทกุปี ดไูด้จากงบ ROA ก็เพิ�มขึ &น 

 

ผู้ ถือหุ้นถาม คณุ วสนัต์  มานะสรุางกลู  
1. โฮมโปรมี Protential  ในการขยายสาขาในเมืองไทยสงูสดุได้กี�สาขา 
2. สินค้า Private Brand  Total Mix ปัจจุบนัประมาณ 20%  คิดว่าในอนาคต Protential จะไปถึงกี�

เปอร์เซน็ต์  โดยเทียบกบั Total Sales ทั &งหมด 
3. สําหรับที�ประเทศมาเลเซีย ยอดขายตอ่สาขามากกวา่เมืองไทยเท่าไร ระยะเวลาคืนทนุกี�ปี 
4. มีแนวโน้มเพิ�มทนุหรือไม่  

กรรมการตอบ คณุ คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ 
1. ปัจจุบนั Market Site ใน Segment นี & ของโฮมโปรอยู่ที� 1.5% ของ GDP  ใน Segment นี &ของ

ต่างประเทศ  Market Site ใหญ่กว่าประมาณ  5%  ของ GDP  ในขณะที�ประเทศไทยอยู่ราว 2% ของ 
GDP  แสดงว่าของโฮมโปรยงัขยายได้มากกว่าเท่าตวั บริษัทฯ ตั &งใจว่าจะเปิดให้ได้ 80 สาขาภายในปี 
2558 

2. สําหรับสินค้า Private Brand ในประเทศที�พฒันาแล้วเขาจะมีสินค้าที�เป็น Private Brand ประมาณ 
35%  สําหรับโฮม ปริมาณสดัส่วนยอดขายสินค้า Private Brand จะเพิ�ม 1-2% ตอ่ปี  

3. ที�มาเลเซียมี Protential ที�จะขยายได้แต่ยอดขายจะได้เท่าใดนั &นยังไม่สามารถบอกได้  แต่ได้มีการ
ทําการศกึษาความเป็นไปได้ไว้แล้ว 

4. ไม่มีการเพิ�มทนุในปีนี & 
 

ผู้ ถือหุ้นถาม คณุ วสนัต์  พงษ์พทุธมนต์  
 Property Fund มีความแตกต่างจาก REIT อย่างไร  
กรรมการตอบ คณุ คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ 
 เนื�องจาก กลต. จะยกเลิกการทํา  Property Fund   และให้ทําเป็น REIT  แทนตั &งแต่ปีนี &  ข้อแตกต่าง คือ REIT

สามารถกู้ เงินได้  เพิ�มขนาดกองทนุได้  แตผู่้ รับผลประโยชน์จากกองทนุต้องเสียภาษี 
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ผู้ ถือหุ้นถาม คณุ ปราโมทย์  เรืองทรัพย์  ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 
 ขอทราบการแข่งขนั และแนวโน้มการเปิดสาขาในประเทศที�อยู่ใน AEC นอกจากประเทศมาเลเซียแล้ว จะเปิด

ที�ประเทศใดอีกหรือไม่ 
กรรมการตอบ คณุ คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ 
 ในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ คือเป้าหมายที�โฮมโปรตั &งใจจะไปเปิด การที�บริษัทเลือกเปิดในประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้เพราะยงัมีช่องทางการแข่งขนั   และการที� AEC เปิด จะทําให้เกิดประโยชน์เพราะจะทําให้มี 
Sourcing ที�ดี ทําให้มีการแลกเปลี�ยนสินค้ากัน   และมีอีกหลายประเทศที�ได้ศึกษา เช่น เวียดนาม พม่า 
ฟิลิปปินส์ เขมร แตเ่ลือกเปิดที�ประเทศมาเลเซียก่อน  หลงัจากได้เรียนรู้ที�ประเทศมาเลเซียแล้วก็คงจะขยายไป
ประเทศอื�นๆ อีก 

  

ผู้ ถือหุ้นถาม คณุ ศภุกิจ  เหมือนมี 
1. ประเทศอื�นใน AEC มีโอกาสเข้ามาลงทนุในประเทศไทยได้หรือไม่เมื�อเปิด AEC 
2. การบริหารสินค้าล้าสมยัทําอย่างไรนอกจากการขายสินค้าในราคาที�ถูกลง 

กรรมการตอบ คณุ คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ 
1. ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีผู้ เล่นรายใหญ่อยู่ 2 ราย คือ โฮมโปร และ ACE Hardware  ที�อินโดนีเซีย 

นอกนั &นเป็นร้านเล็กๆ ในอินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 200 กวา่ล้านคน ACE Hardware  น่าจะเปิดใน
ประเทศก่อนไปตา่งประเทศ  เพราะในประเทศอินโดนีเซียยงัสามารถขยายได้อีกมาก  และเท่าที�ทราบมา
ก็ยงัไม่มีนโยบายขยายสาขาไปตา่งประเทศ   

2. การจดัการสินค้าคงคลงัล้าสมยันั &น  บริษัทมีการมีการควบคมุและตดิตามอย่างตอ่เนื�อง   
 
ผู้ ถือหุ้นถาม คณุ จีระวฒัน์  ม่วงอยู่ 
 โฮมโปรกลวัคูแ่ข่งหรือไม่ มีการทํา R&D หรือไม่ มีกลยทุธ์อย่างไร 
กรรมการตอบ คณุ คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ 
 คูแ่ข่งขนัหลกันั &น  จบักลุ่มลกูค้าคนละ Segment  บริษัทเน้นการแข่งขนักบัตวัเองมากกว่าเพื�อพฒันาให้ดีขึ &น 
 
ผู้ ถือหุ้นถาม คณุ สภุาพ  พิสรุาช  
 ฝากเรื�องสินค้าเกี�ยวกบัการเกษตร เพราะไปที�สาขาแล้วไม่มีขาย อยากให้เน้นสินค้าการเกษตร   
กรรมการตอบ คณุ คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ 
 ที�เมกาโฮม  จะมีขายสินค้าประเภทเครื�องมือทางการเกษตรด้วย 
  
ผู้ ถือหุ้นถาม คณุ ธีรชาต ิ กิจรุ่งเรืองไพศาล 
 การจดัตั &งกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในปีนี &นําบริษัท มาร์เก็ต วลิเลจ จํากดั เข้ากองทนุ  ไม่ทราบว่าปีหน้าถ้า

จะออกกอง REIT จะนําสินทรัพย์อะไรเข้ากองทนุ  และถ้าขยายงานมากกวา่นี &ต้องนําสินทรัพย์เข้ากอง  REIT  
ทกุปีหรือไม่ 

กรรมการตอบ คณุ คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ 
  บริษัทฯ มีสาขาปัจจุบนั 53 สาขา ถงึสิ &นปีประมาณ 62 สาขา  มีสาขาที�มีร้านค้าเช่าอีกหลายสาขาที�สามารถ

นํามาทํา REIT ได้ 
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3. เรื,องความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ในปีที�ผ่านมากิจกรรมที�บริษัทได้ให้การสนบัสนนุ คือ  

1. โครงการห้องนํ &าของหน ู ซึ�งบริษัทได้จดัทํามาอย่างตอ่เนื�อง โดยร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุ และ
กระทรวงศกึษา ซึ�งกระทรวงสาธารณสขุมีมาตรฐาน HAS สําหรับห้องนํ &า โดยเข้าไปสร้างและ
ปรับปรุงห้องนํ &าในโรงเรียนต่างๆ ตามมาตรฐาน HAS พร้อมทั &งให้ความรู้ในการใช้ และดแูลห้องนํ &า
อย่างถกูสขุลกัษณะ และให้โรงเรียนรักษามาตรฐานนี &ไว้ด้วย แตล่ะแหง่ที�ไปทําจะใช้งบประมาณ 2 
ล้านบาท ซึ�งที�ผ่านมาบริษัทได้สร้างห้องนํ &ารวมแล้ว 1,309 ห้อง 100 โรงเรียน ใน 29 จงัหวดั 

2. ในปีนี &บริษัทได้ร่วมกบัสถาบนัการศกึษา จํานวน 8 สถาบนั เพื�อมอบทนุการศกึษาระดบั ปวส. ใน
สาขาการจดัการรวมจํานวน 120 ทนุการศกึษา เพื�อส่งเสริมให้เดก็ได้มีโอกาสทางการศกึษาเพิ�มขึ &น 
นอกจากนี &ยงัให้โอกาสนกัเรียนได้เข้ามาฝึกงาน นกัเรียนที�ได้รับทนุก็ได้เข้ามาทํางานกบับริษัทและ
บริษัทมีจ่ายค่าตอบแทนด้วย และได้มีการร่วมร่างหลกัสตูรกบัสถาบนัการศกึษา ขณะนี &ร่วมกบั
สถาบนัการศกึษาแล้ว 6 แหง่ มีนกัเรียนรับทนุไปแล้ว 64 ทนุ และให้หลกัประกนัเมื�อจบการศกึษา
แล้วมีโอกาสได้เข้าร่วมงานกบับริษัทฯ 

 
ไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามตอ่ไปอีก  จงึปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 
ปิดประชมุเวลา  12.10  น. 
 
 
 
 ลงชื�อ                                                     ประธานที�ประชมุ 
 (     นาย อนนัต์   อศัวโภคิน     ) 
 
 
 ลงชื�อ                                                     เลขานกุารบริษัท 
 (   นางสาว วรรณี  จนัทามงคล   ) 


