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        วนัที� 10 มีนาคม 2557 
 

เรื�อง เชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี  2557 
 

เรียน ผู้ถอืหุ้น 
 

 บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 'งที� 1/2556 
 2. รายงานประจําปี  สาํเนางบแสดงฐานะการเงนิ  และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  และรายงานของ    
     ผู้สอบบญัช ีณ วนัที� 31 ธันวาคม  2556 
 3. หนงัสอืมอบฉนัทะ จํานวน 3 ฉบบั และรายละเอียดของเอกสารที�ต้องแสดงก่อนการเข้าประชมุพร้อม
     ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 
 4. แบบรายงานการเพิ�มทนุ 
 5. เอกสารประกอบวาระที� 10 ประวติักรรมการที�เสนอให้มีการแตง่ตั 'ง วาระการดํารงตําแหน่ง รายงาน 
     สรุปการเข้าร่วมประชมุ  
 6. คํานยิาม ”กรรมการอิสระ”  
 7. ประวตัิผู้สอบบญัชี 
 8. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. แผนที�ตั 'งสถานที�จดัการประชมุ 
  10. แบบฟอร์มลงทะเบยีนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 
 

ที�ประชมุคณะกรรมการครั 'งที� 2/2557 ของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) ซึ�งประชมุเมื�อ
วนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2557 ได้มีมติให้จดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2557  ในวนัพฤหสับดทีี� 10 เมษายน 2557 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั 'น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที� 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร  เพื�อพจิารณาเรื�องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ' 
 

วาระที� 1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้นครั1งที� 1/2556 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  เลขานกุารที�ประชมุ ได้จดัทาํรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 'งที� 1/2556 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 22 
ตลุาคม 2556 และได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วนันบัแตว่นัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น และ
คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าถกูต้องตรงตามมติของที�ประชมุผู้ถือหุ้น จงึขอนําเสนอต่อที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
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เพื�อพจิารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครั 'งที� 1/2556 ที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ
ประชมุในครั 'งนี ' (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ    
  คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื�อพจิารณารับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้
ถือหุ้นครั 'งที� 1/2556  ซึ�งได้ประชมุเมื�อวนัที� 22 ตลุาคม 2556 

 

วาระที� 2    พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2556 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  บริษัทได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัท เกี�ยวกับผลการดําเนินงานประจําปีสิ 'นสุด ณ วันที� 31 
ธันวาคม 2556  ซึ�งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556  โดยผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็น
ว่าถกูต้องและเพยีงพอ  จึงขอนําเสนอต่อที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อรับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัท ประจําปี 2556 
ที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั 'งนี ' (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี  สิ�งที�ส่งมาด้วย
ลาํดบัที� 2) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ    
    คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้น    เพื�อพิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนนิ 
งานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556  
 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ  และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   และรายงานของผู้สอบ 
บัญชีสาํหรับรอบปีบัญชีสิ 1นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 บริษัทได้จดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน  และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  และรายงานของผู้สอบบญัชีสาํหรับ
รอบปีบญัชีสิ 'นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ซึ�งผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผา่นการพจิารณาจากที�ประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบครั 'งที� 2/2557 วนัที� 24 กมุภาพนัธ์ 2557 และคณะกรรมการบริษัทครั 'งที� 2/2557 วนัที� 25
กมุภาพนัธ์ 2557 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเหน็วา่ถกูต้องและเพยีงพอ จึงขอ
นําเสนอต่อที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน  และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงาน
ของผู้สอบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชีสิ 'นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 (รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี สิ�งที�สง่มา
ด้วยลาํดบัที� 2) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ   
  คณะกรรมการมีมติอนมุติัให้นาํเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน และ 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  และรายงานของผู้สอบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชีสิ 'นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556  ซึ�งได้ผา่น
การพจิารณาจากที�ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั 'งที� 2/2557 วนัที� 24 กมุภาพนัธ์ 2557  และคณะกรรมการบริษัท
ครั 'งที� 2/2557 วนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยมสีาระสาํคญัโดยสรุปดงันี ' 
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 ในปี 2557  บริษัทมยีอดขาย 40,111.64 ล้านบาท  เพิ�มขึ 'นจากปีก่อน 5,570.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
16.13%  ยอดขายที�เพิ�มสว่นใหญ่เกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม การเปิดสาขาใหม่ในปี 2556  มีรายได้รวม (ซึ�งเป็น
ยอดขายรวมรายได้อื�น ได้แก่ ค่าเช่าพื 'นที� ค่าบริการตา่ง ๆ ซึ�งได้รวมสว่นของ   บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จํากดั   บริษัท เมกา 
โฮม เซ็นเตอร์ จํากดั และบริษัท ด.ีซี เซอร์วิส เซน็เตอร์ จํากดั ค่าสนบัสนนุทางการตลาดจากคูค้่า และรายได้คา่บริการ
อื�นๆ)  42,830.23 ล้านบาท เพิ�มขึ 'น 5,860.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.85%  บริษัทมีกําไรสทุธิ 3,068.13 ล้านบาท  
เพิ�มขึ 'น 397.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.77% และมีกําไรต่อหุ้นขั 'นพื 'นฐานหุ้นละ 0.32 บาท ณ วนัที�  31 ธันวาคม 
2556  บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 35,941.68 ล้านบาท หนี 'สนิรวม 23,225.30 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้น  12,716.38 ล้านบาท 
สาํหรับรายละเอยีดของผลการดาํเนนิงานปรากฏในรายงานประจําปี  ในสว่นงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ  และรายงานของผู้สอบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชีสิ 'นสดุ ณ วนัที� 31  ธันวาคม 2556  
 

วาระที� 4   พจิารณาอนุมติัจ่ายปันผลและการจัดสรรเงนิกาํไรเพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย ประจาํปี 2556 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที�กําหนดไว้ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ ในปี 2556 บริษัทฯ มี
กําไรสทุธิประจําปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั 'งปีเป็นเงิน 3,119.93 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลอือยู่ ประกอบ
กบัมีกระแสเงินสดเพยีงพอที�จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท  
โดยมข้ีอมลูการเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลที�เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที�ผ่านมา ดงันี ' 

ระยะเวลา ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
อตัราการจ่ายหุ้นปันผล(จํานวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)        (6 :1) ,  (6:1) 

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

      (5:1)  ,     (6:1) 
(ระหวา่งกาล) , (สิ 'นปี) 

มลูคา่หุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด) 0.3334 0.1429 0.3667 
มลูคา่เงินสดปันผลต่อหุ้น   (หน่วย : บาท / หุ้น) 0.0386 0.1659 0.040823 
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น) 0.372 0.3088 0.407523 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ 92.38%  83.61% 98.03% 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
  เนื�องจากบริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการประจําปี 2556 รวมทั 'งปีเป็นเงิน  3,119.93  ล้านบาท 
และไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท 
คณะกรรมการจึงมมีติอนมุตัิให้นําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุติัจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายและจ่ายปัน
ผล  ดงันี ' 
    สาํหรับผลประกอบการครึ�งปีแรก ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 'งที� 1/2556  ซึ�งประชมุเมื�อวนัที�  22 ตลุาคม 
2556  ได้มีมตใิห้จดัสรรทนุสาํรองไว้แล้วตามกฎหมายจํานวน 5% ของกําไรสทุธิเป็นเงินเท่ากับ  71.56 ล้านบาท  ซึ�งคิด
จากกําไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม 2556 ถงึเดือนมิถนุายน 2556 จํานวน 1,431.19 ล้านบาท และได้
อนมุตัิจ่ายปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลประกอบการงวด 6 เดอืนแรกของปี 2556  เมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 2556 ดงันี '  
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ก. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 6 หุ้นเดมิต่อ 1 หุ้นปันผล หรือ
คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั 'งนี 'ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผล
แล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.1667 บาท 

ข.   จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0186 บาท 
รวมเป็นการจ่ายปันผลสาํหรับครึ�งปีแรกทั 'งสิ 'นในอตัรา  0.1853 บาทต่อหุ้น  

 

  คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื�อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล
ดงักลา่ว 
  สาํหรับผลประกอบการครึ�งปีหลงัของปี 2556 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ตามงบเฉพาะกิจการคณะกรรมการ
ได้อนมุตัิให้นําเสนอผู้ถือหุ้นเพื�อพจิารณาอนมุติัดงันี ' 
  ก.  จดัสรรเพื�อเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายประจําปี 2556 อีกจํานวน 84.42 ล้านบาท โดยคาํนวณจาก 5% 
ของกําไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2556 – ธันวาคม 2556 จํานวน 1,688.74 ล้านบาท  
  ข.  อนมุตัิจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไม่เกิน 1,370.35 ล้านหุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าทั 'งสิ 'นไม่เกิน 1,370.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การจ่ายเงินปันผล 0.1429 บาทต่อหุ้น ทั 'งนี 'ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่าย
ปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.1429   บาท 
  ค.  อนมุติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.0159 บาท  หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 152.48 ล้าน
บาท   
  รวมการจัดสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทนุสํารองตามกฎหมายประจําปี 2556  ทั 'งสิ 'นเป็นเงิน 155.98 ล้านบาท  
และรวมเป็นการจ่ายปันผลทั 'งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผล  ทั 'งปีเท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.3441 บาท (ก่อนปรับลด)  
คิดเป็นจํานวนเงินรวมทั 'งสิ 'นประมาณ 3,045.64 ล้านบาท หรือคิดอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 97.62% แบง่เป็น
อตัราการจ่ายหุ้นปันผลประมาณ 87.83% และอัตราการจ่ายเงินสดปันผลรวมประมาณ 9.79%   อตัราการจ่ายปันผล
ดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท   เงินปันผลทั 'งหมดจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่าย ตามอัตราที�กฎหมาย
กําหนด   

 โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัที� 22 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 
225   ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ    โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 23 เมษายน 2557  และกําหนดจ่ายเงินปัน
ผลภายในวนัที� 8 พฤษภาคม 2557 
 

วาระที� 5   พจิารณาอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยวธีิตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�คงเหลือจากการ
จัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล  ตามมตทิี�ประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้นครั1งที�  1/2556 จาํนวน 296,905 หุ้น มูลค่าที�ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 

สืบเนื�องจากที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 'งที� 1/2556  เมื�อวนัที� 22 ตลุาคม 2556  ได้มีมติอนมุติัให้มีการ
จ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจํานวน 1,370,210,000 หุ้น ซึ�งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดงักล่าวจริง  มีผู้ ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผล
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ทั 'งสิ 'น 1,369,913,095 หุ้น จึงยงัคงมีหุ้นเหลอืสาํหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจํานวน 296,905 หุ้น  เนื�องจากบริษัทยงัมี
หุ้นที�จําหน่ายไม่ครบตามที�จดทะเบียนไว้  เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายจงึต้องดําเนินการลดทนุจดทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุัติลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิม 9,589,847,893 บาท  โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล
ระหว่างกาล ตามมติที�ประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นครั 'งที� 1/2556  จํานวน 296,905 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงันี ' 
      “ ข้อ 4. ทนุจดทะเบยีน  จํานวน   9,589,550,988 บาท     (เก้าพนัห้าร้อยแปดสบิเก้าล้านห้าแสนห้าหมื�นเก้าร้อย 
     แปดสบิแปดบาท) 
 แบง่ออกเป็น                 9,589,550,988 หุ้น (เก้าพนัห้าร้อยแปดสบิเก้าล้านห้าแสนห้าหมื�นเก้าร้อย 
    แปดสบิแปดหุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ                                           1 บาท (หนึ�งบาท) 
                               โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั                    9,589,550,988 หุ้น (เก้าพนัห้าร้อยแปดสบิเก้าล้านห้าแสนห้าหมื�นเก้าร้อย 
    แปดสบิแปดหุ้น)                                                                         

หุ้นบริุมสทิธิ                                          -  หุ้น (...........................-......... ................)” 
 

วาระที� 6    พิจารณาอนุมัติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจํานวน 1,370,350,000 หุ้น เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
       ประธานที�ประชมุแถลงให้ที�ประชุมทราบว่า   จากการที�บริษัทได้มีมติเรื�องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
ของบริษัทให้กับผู้ ถือหุ้ น  รายละเอียดตามวาระที�  4  บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้ นสําหรับรองรับการจ่ายปันผล จํานวน 
1,370,350,000 หุ้น แตเ่นื�องจากจํานวนหุ้นที�บริษัทมีอยู่นั 'นไม่เพียงพอ  จงึขอเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัใิห้เพิ�มทนุจด
ทะเบียนจากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 9,589,550,988 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 10,959,900,988 บาท  แบ่ง
ออกเป็น  10,959,900,988 หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 1,370,350,000 หุ้น  มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4.  ของบริษัท   เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทนุจดทะเบียน
ของบริษัท   
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิให้นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิเพิ�มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 9,589,550,988 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 10,959,900,988 บาท  แบ่ง
ออกเป็น  10,959,900,988 หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 1,370,350,000 หุ้น  มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อ
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รองรับการจ่ายหุ้นปันผล  และให้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4.  ของบริษัท   เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบยีน
ของบริษัท ดงันี ' 
 “ ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน           10,959,900,988  บาท (หนึ�งหมื�นเก้าร้อยห้าสบิเก้าล้านเก้าแสนเก้าร้อย 
          แปดสบิแปดบาท) 
      แบง่ออกเป็น                         10,959,900,988  หุ้น (หนึ�งหมื�นเก้าร้อยห้าสบิเก้าล้านเก้าแสนเก้าร้อย 
          แปดสบิแปดหุ้น) 

     มลูค่าหุ้นละ                                                1  บาท   (หนึ�งบาท)          
          โดยแยกออกเป็น 

  หุ้นสามญั                            10,959,900,988  หุ้น (หนึ�งหมื�นเก้าร้อยห้าสบิเก้าล้านเก้าแสนเก้าร้อย 
         แปดสบิแปดหุ้น)                              
  หุ้นบริุมสทิธิW                                                 -   หุ้น (...................-....................... ..) 

 

วาระที� 7   พจิารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
วัตถุประสงค์และเหตุผล 

สืบเนื�องจากการที�บริษัทได้มีมติเรื�องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้ นตามวาระที� 4  
บริษัทจะต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพื�อรองรับการจ่ายปันผล  จํานวน 1,370,350,000 หุ้น  
 
ความเห็นคณะกรรมการ 

ตามที�คณะกรรมการได้เสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เพื�อพิจารณาอนมุติัเพิ�มทนุจดทะเบียน
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 1,370,350,000 หุ้น จึงมีมติอนุมตัิให้นําวาระนี 'เสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2557  เพื�อพิจารณาอนมุตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 1,370,350,000 หุ้น  เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปัน
ผล 

 
วาระที� 8    พจิารณาอนุมติัแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วตัถุประสงค์) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ประธานที�ประชมุได้แถลงให้ที�ประชมุทราบว่า  เนื�องจากปัจจบุนับริษัทอยูใ่นช่วงการขยายธุรกิจ และมีความ
จําเป็นต้องมีการจดัตั 'งบริษัทย่อย หลายบริษัท เพื�อดําเนินทางธรุกิจในหลายประเภท ทั 'งที�เป็นรูปแบบศนูย์การค้า ธุรกิจ
ค้าปลกีทั 'งในประเทศและตา่งประเทศ ธุรกิจให้เช่าพื 'นที�บนหลงัคาเพื�อผลติกระแสไฟฟ้า รวมทั 'งธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ที�อาจ
เกิดขึ 'นในอนาคต  ซึ�งอาจมีความจําเป็นต้องมกีารคํ 'าประกนัเงนิกู้ให้แก่บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม ในการดาํเนนิการใน
ระยะแรก   

แต่เนื�องจากวตัถปุระสงค์ที�ระบไุว้เดิมนั 'นยงัมีข้อความไม่ชดัเจนและไม่ครอบคลมุในเรื�องดงักลา่ว ดงันั 'น 
เพื�อให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีความชดัเจน และครอบคลมุ จึงจําเป็นต้องแก้ไขวตัถปุระสงค์ รวมทั 'งเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์
ให้สอดคล้องกนั   
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นว่า  เนื�องจากวตัถปุระสงค์ที�ระบไุว้เดมินั 'นยงัมีข้อความไม่ชดัเจนและไม่ครอบคลมุในเรื�อง

ดงักลา่ว ดงันั 'น เพื�อให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีความชดัเจนและครอบคลมุ รองรับการขยายธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ   จงึ
จําเป็นต้องแก้ไขวตัถปุระสงค์ รวมทั 'งเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ให้สอดคล้องกนั  จึงอนมุตัิให้นําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อ
พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ�มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3  (วตัถปุระสงค์ของบริษัท) โดยแก้ไขวตัถปุระสงค์เดมิ 1 ข้อ และ
เพิ�มเติมวตัถปุระสงค์จากเดิมที�มี 44 ข้อ เพิ�มอกี 3 ข้อ รวมเป็น 47 ข้อ  ดงัมีรายละเอยีดที�ขอแก้ไขเพิ�มเตมิ ดงันี '    
8.1 วตัถปุระสงค์ที�ขอแก้ไข 
วตัถปุระสงค์เดมิ 
กู้ยมืเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นติิบคุคล หรือสถาบนัการเงินอื�น และให้กู้ ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื�นโดย
จะมหีลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั 'งการรับ ออก โอน และสลกัหลงัตัXวเงินหรือ ตราสารที�เปลี�ยนมือได้อย่างอื�น เว้นแต่ใน
ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์   
 

วตัถปุระสงค์แก้ไขจากเดมิเป็นดงันี ' 
กู้ยมืเงิน เบิกเงินเกินบญัชี หรือกระทาํด้วยประการใดๆ ในลักษณะเป็นการกู้ยืม จากธนาคาร นิติบคุคล หรือสถาบนั
การเงินอื�น การให้กู้ ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื�น โดยจะมีหลกัประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั 'งการรับ ออก โอน และ
สลกัหลงัตัXวเงินหรือ ตราสารที�เปลี�ยนมือได้อย่างอื�น เว้นแตใ่นธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ และธุรกิจเครดติฟองซิเอร์  และ
รวมถงึการคํ 1าประกนัการชาํระหนี 1 การปฏิบัตติามสัญญา หรือหนี 1อื�นใดทั 1งปวง ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
บริษัทร่วม ทั 1งนี 1สูงสุดไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้ น ด้วยวิธีการใดๆ ซึ� งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการนํา
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทใดๆ ไปจดทะเบียน จํานอง การนําสังหาริมทรัพย์ไปจํานําหรือการก่อภาระผูกพัน
ใดๆ แก่ทรัพย์สินของบริษัท  
 

8.2 วตัถปุระสงค์ที�ขอเพิ�มเตมิมีดงันี ' 
(1)  ประกอบกิจการผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าภายในประเทศให้แก่ภาครัฐและเอกชน 
(2)  ประกอบกิจการผลติและจาํหน่ายเครื�องกําเนิดกระแสไฟฟ้า และด้านพลงังานแสงอาทิตย์ ให้แก่ภาครัฐและ   
       ภาคเอกชน 
(3)  ประกอบกิจการเกี�ยวกบัการศกึษา โรงเรียน สถาบนัการศกึษา เมื�อได้รับอนญุาตจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้องแล้ว 
 

วาระที� 9    พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ซึ�งเกี�ยวกบัอาํนาจกรรมการในการลง
ลายมือชื�อแทนบริษทั 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
ประธานที�ประชมุได้แถลงให้ที�ประชมุทราบว่า  เนื�องจากธรุกิจอยู่ในช่วงของการขยายตวั  เพื�อความคลอ่งตวั

และรวดเร็วเกี�ยวกับเรื�องการขออนญุาต และการติดต่องานราชการต่างๆ  จึงเห็นควรมอบหมายให้กรรมการเพียงท่าน
เดียวสามารถลงลายมือชื�อแทนบริษัทได้เฉพาะในเรื�องที�เกี�ยวกบัการขออนญุาตต่างๆ  จากส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แต่เนื�องจากข้อบงัคบัที�ระบเุดิมนั 'นกําหนดต้องมีกรรมการสองคนลงลายมือชื�อ  จึงมี
ความจําเป็นต้องแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า เพื�อความสะดวกและคลอ่งตวัในการดําเนินการเกี�ยวกบัการขอ

อนญุาตตา่งๆ จึงอนมุติัให้นําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ�มเตมิข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24  ซึ�ง
เกี�ยวกบัอํานาจกรรมการในการลงลายมือชื�อแทนบริษัท ดงันี ' 

 

ข้อบังคบัเดมิ 
ข้อ 24. กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัทเพื�อมีผลผูกพนับริษัทได้ คือ กรรมการสองคน  ยกเว้น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
    ภายใต้ข้อกําหนดของวรรคแรก คณะกรรมการอาจกําหนดชื�อกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อผกูพนับริษัท
จากจํานวนกรรมการทั 'งหมด พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
 

ข้อบังคบั ที�ขอแก้ไข 
“ข้อ 24. กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัทเพื�อมีผลผกูพนับริษัทได้ คือ กรรมการสองคน ยกเว้น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท  ยกเว้นในเรื�องการยื�นคาํ
ร้อง การยื�นขออนุญาตทุกประเภท การยื�นจดทะเบียนทกุประเภท  การยื�นแบบแสดงรายการ รวมถงึการ
ดาํเนินการใดๆ ที�เกี�ยวข้องกับเรื�องดงักล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกจิ หรือ
องค์กรใดๆ  ที�รับผิดชอบในเรื�องดงักล่าว  ให้กรรมการคนใดคนหนึ�งลงลายมอืชื�อและประทบัตราสาํคญัของ
บริษัท 

    ภายใต้ข้อกําหนดของวรรคแรก คณะกรรมการอาจกําหนดชื�อกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อผกูพนั
บริษัทจากจํานวนกรรมการทั 'งหมด พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 
 

วาระที� 10 พจิารณาอนุมติัการแต่งตั 1งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ        
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  โดยที�ข้อบงัคบัข้อ 14 ของบริษัทได้กําหนดไว้ว่า  ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครั 'งกรรมการจํานวนหนึ�ง
ในสามต้องออกจากตําแหน่ง  ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจํานวนใกล้
ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสามออกจากตําแหน่ง  ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การ
ออกจากตาํแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุ
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทั 'งนี 'กรรมการที�ออกตามวาระนั 'นๆ อาจถกูเลอืกเข้ามาดาํรงตําแหนง่ใหม่ได้ 

ในปีนี 'คณะกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ท่านได้แก่  
 1. คณุ อนนัต์    อศัวโภคนิ           ตําแหน่งประธานกรรมการ 
 2. คณุ พงส ์       สารสนิ                   ตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ 
 3. คณุ คณุวฒุ ิ   ธรรมพรหมกลุ       ตําแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
 4. คณุ อภชิาติ    นารถศิลป์             ตําแหน่งกรรมการและกรรมการสรรหาฯ      
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เนื�องจากที�บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื�อกรรมการ  สาํหรับเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระ
แต่งตั 'งกรรมการในเว็บไซด์ของบริษัทตั 'งแต่วนัที� 30 กนัยายน 2556  ถึงวนัที� 15 มกราคม 2557 ปรากฏว่าไม่มบีคุคลเสนอ
ชื�อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั 'งเป็นกรรมการของบริษัท   และคณุอภิชาต ินารถศิลป์  ได้แจ้งความประสงค์มายงับริษัทว่า
ไม่ประสงค์ดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ�งครบกําหนดออกตามวาระ
ในปีนี 'ที�เหลือทั 'งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนนิงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั 'งเข้าเป็นกรรมการ
ในอีกวาระหนึ�ง  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้เสนอให้แต่งตั 'ง  คณุอาชวิณ อศัวโภคิน เป็นกรรมการแทน  
คณุอภิชาติ นารถศิลป์ โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 

(รายละเอียดประวตักิรรมการ จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวนครั 'งที�เข้าร่วมประชมุ ปรากฏตามสิ�ง
ที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 5)  
   

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว  เหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ�งมี

หลกัเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการที�เหลือทั 'งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของบริษัท และกรรมการทั 'งสามท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด  คณะกรรมการจึงอนมุัติให้
นําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพจิารณาอนมุตัิแตง่ตั 'งกรรมการที�ต้องออกตามวาระสามท่าน  กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง  และเสนอแต่งตั 'งคณุอาชวณิ อศัวโภคิน เป็นกรรมการแทนคณุอภิชาติ นารถศิลป์  โดย
ได้พจิารณาแล้วเห็นว่ามีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 

 
วาระที� 11 พจิารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557        
วัตถุประสงค์และเหตุผล  

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดว่า  ห้ามมใิห้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ
อื�นใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ข้อบงัคับบริษัทข้อ 15 กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี 'ย
ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ๆ ตามข้อบงัคบั หรือตามที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  
ทั 'งนี 'ไม่ว่าจะกําหนดเป็นจํานวนแนน่อน หรือกําหนดเป็นกฎเกณฑ์ที�จะใช้ในการพจิารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกําหนดให้มี
ผลตลอดไป  จนกว่าจะมกีารเปลี�ยนแปลงก็ได้   และนอกจากนั 'นให้กรรมการมสีทิธิได้รับเบี 'ยเลี 'ยง    และสวัสดิการต่าง ๆ 
ตามระเบยีบของบริษัท 
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ความในวรรคหนึ�ง ไมก่ระทบกระเทือนถงึสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึ�งได้รับเลอืกตั 'งเป็น
กรรมการในอนัที�จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทอกีต่างหากด้วย 

บริษัทฯ มีขั 'นตอนการเสนอค่าตอบแทน  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท   เพื�อพิจารณาอนมุตัิให้นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้น     ซึ�งคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที�ได้กําหนดไว้ ดงันี ' 
1.  พิจารณาตามความเหมาะสมซึ�งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที�ความรับผิดชอบที�ได้รับ

มอบหมายของบริษัทซึ�งอยู่ในธุรกิจ/ อตุสาหกรรมเดยีวกนั และโดยคํานงึถึงสภาพคลอ่งของบริษัท   

2.  พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิ 'นปี และจะจ่ายเมื�อบริษัทมีกําไร 
3.  พิจารณาจ่ายเมื�อบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นและพนกังานแล้ว 

องค์ประกอบของคา่ตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนในการให้คําแนะนําในด้านต่างๆ แก่คณะทํางานของ
บริษัท และค่าเบี 'ยประชมุ  ซึ�งโดยปกติบริษัทได้มีการจดัประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั 'ง  และมีการจัด
ประชมุคณะกรรมการชดุพิเศษอื�นๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร  การ
ประชมุของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม  การจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ภาระหน้าที�และความรับผิดชอบ
ของกรรมการแตล่ะคณะแล้ว  เห็นว่าที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะพิจารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชดุย่อยประจําปี 2557  

สาํหรับสทิธิประโยชน์อย่างอื�น บริษัทฯ ขอเสนอให้ที�ประชมุรับทราบว่า สทิธิประโยชน์อยา่งอื�นที�บริษัทให้กับ
กรรมการนั 'น  มีเฉพาะการให้สวสัดิการในการซื 'อสนิค้าในราคาที�ได้รับสว่นลดเทา่นั 'น  ซึ�งส่วนลดที�ให้นั 'นเป็นไปตามที�ระบุ
ไว้ในข้อบงัคับของบริษัทซึ�งได้ผ่านการพิจารณาอนมุัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  และสวสัดิการดังกลา่วบริษัทได้ให้ใน
อตัราไม่มากกว่าที�บริษัทให้กบัลกูค้าระดบั VIP ทั�วไป โดยกําหนดในอตัราสงูสดุไม่เกิน 10% 
โดยมข้ีอมลูเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที�ผ่านมาดงันี ' 

ปีที�จ่ายคา่ตอบแทน จํานวนเงินที�อนมุตั ิ จํานวนเงินที�จ่ายจริง 
2554 12,000,000 บาท             10,435,000 บาท  
2555 12,000,000 บาท             10,570,000 บาท  
2556 12,000,000 บาท             11,120,000 บาท 

 

จํานวนครั 'งของการประชมุของคณะกรรมการในปี 2556 มีดงันี ' 
คณะกรรมการ จํานวนการประชมุปี 2556 

 - คณะกรรมการบริษัท 12 

 - คณะกรรมการบริหาร 12 

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 14 

 - คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 2 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    
จึงมมีติอนมุตัิให้นําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยประจําปี 
2557 ในอตัราดงัต่อไปนี '  ซึ�งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2556  
องค์ประกอบค่าตอบแทน จาํนวนเงนิ 
ค่าตอบแทนกรรมการ  
1. ค่าตอบแทนรายเดือน 
    - ประธานกรรมการ 
    - กรรมการ 

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

2. ค่าตอบแทนตามการประชมุ 
    - ประธานกรรมการ 
    - กรรมการ 

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

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กาํหนดจ่ายค่าเบี 1ยประชุมเป็นรายครั1ง เฉพาะครั1งที�มาประชุม
(คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน) 
ค่าตอบแทนตามการประชมุ 
     - ประธานกรรมการชดุย่อย 
     - กรรมการชดุย่อย 

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

 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ  คือ การให้
สวสัดิการในการซื 'อสนิค้าในราคาที�ได้รับสว่นลดซึ�งสว่นลดที�ให้นั 'นเป็นไปตามที�ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทซึ�งได้ผ่านการ
พิจารณาอนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  และสวสัดิการดงักลา่วบริษัทได้ให้ในอตัราไม่มากกว่าที�บริษัทให้กบัลกูค้าระดบั 
VIP ทั�วไป โดยกําหนดในอตัราสงูสดุไม่เกิน 10% 

วาระที� 12 พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2556 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดว่า  ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือ

ทรัพย์สนิอื�นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อบงัคบับริษัทข้อ  15  กําหนดวา่  กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี 'ย

ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ๆ ตามข้อบงัคบั หรือตามที�ที�ประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณา  
ทั 'งนี 'ไม่ว่าจะกาํหนดเป็นจํานวนแนน่อน หรือกําหนดเป็นกฎเกณฑ์ที�จะใช้ในการพจิารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกําหนดให้มี
ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั 'นให้กรรมการมสีทิธิได้รับเบี 'ยเลี 'ยง    และสวสัดิการตา่ง ๆ 
ตามระเบยีบของบริษัท 
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ความในวรรคหนึ�ง ไมก่ระทบกระเทือนถึงสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึ�งได้รับเลอืกตั 'งเป็น
กรรมการในอนัที�จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทอกีต่างหากด้วย 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้พจิารณาเงินบําเหน็จกรรมการโดยกลั�นกรองถึงความ
เหมาะสมต่างๆ  โดยมหีลกัเกณฑ์  ดงันี ' 

1.  เนื�องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน รวมถึงการให้
คําปรึกษาในการดําเนินงานด้านต่างๆของบริษัท พิจารณาได้จากผลกําไรสทุธิของบริษัทมีการเติบโตเพิ�มขึ 'นจากปี 2555 
ถึง 14.89%  

2.  ในปี 2556 ดชันีตลาดทรัพย์โดยรวมกลุม่ SET 50 ลดลง 6.56% เมื�อเปรียบเทยีบกบัปี 2555  แต่
ในขณะที�มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ�มขึ 'น 1.06% เกิดจากผล
ประกอบการของบริษัทที�ยงัคงมีการเตบิโตขึ 'น 14.89% ซึ�งทั 'งหมดนี 'เกิดจากการมีสว่นร่วมของกรรมการ 
โดยมข้ีอมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินบําเหนจ็กรรมการในปีที�ผา่นมาดงันี ' 

ปีที�อนมุตัิจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการและกรรมการชดุย่อย จํานวนเงินที�อนมุตั ิ จํานวนเงินที�จ่ายจริง 
2553     15,000,000 บาท    15,000,000 บาท 
2554     17,000,000 บาท    17,000,000 บาท 
2555     22,000,000 บาท    22,000,000 บาท 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

ซึ�งได้พจิารณาเงินบําเหนจ็กรรมการโดยกลั�นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอตุสาหกรรม
เดียวกัน  รวมถึงพิจารณาการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแล้ว คณะกรรมการจึงอนมุตัิให้
นําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  เพื�อพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินบําเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2556   เป็น
จํานวนเงิน 25,000,000 บาท (ยี�สบิห้าล้านบาท) 
   

วาระที� 13   พจิารณาอนุมติัแต่งตั 1งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 30 (5) กําหนดว่า  กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามดีงันี '  (5) แต่งตั 'ง
ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตรวจสอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาเลอืกผู้สอบบญัชีหลายราย  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 
ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และได้เสนอคณะกรรมการแต่งตั 'งผู้สอบบญัชี  จากบริษัทสาํนกังาน อวีาย จํากดั (ชื�อเดิม
บริษัทสาํนกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั)  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจําปี  2557  ดงัมีรายชื�อผู้สอบบญัชีต่อไปนี '  
             1.นางกิ�งกาญจน์    อศัวรังสฤษฎ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบยีนเลขที� 4496  และ/หรือ  

   2. นายโสภณ         เพิ�มศริิวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบยีนเลขที� 3182  และ/หรือ 
   3. นายชยพล          ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบยีนเลขที� 3972  และ/หรือ 
   4. นางสาวพิมพ์ใจ  มานติขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบยีนเลขที� 4521   
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   เนื�องจากมีมาตรฐานการทาํงานที�ดี มีความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชี รวมทั 'งปฏิบตัหิน้าที�ได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา นอกจากนี 'เมื�อเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบยีนอื�นในระดบัเดียวกนัแล้ว
เห็นวา่มีค่าสอบบญัชีที�เหมาะสม  และอนมุตัคิ่าสอบบญัชีประจําปี 2557  เป็นเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท  

นอกเหนือจากค่าสอบบญัชีแล้ว  บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื�น ได้แก่ คา่สงัเกตการณ์ทําลายสนิค้า
ประมาณ 100,000  บาท และในระหวา่งปีอาจมคี่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัคา่สอบบญัชีเพิ�มขึ 'นได้เนื�องจากการขยายสาขา
เพิ�มเติมขึ 'น หรือการจดทะเบยีนจดัตั 'งบริษัทใหม่  ซึ�งค่าใช้จา่ยที�เพิ�มเตมินี 'บริษัทขออนมุตัิประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 
500,000 บาท  โดยมรีายละเอียดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2557  ดงันี ' 

ค่าตรวจสอบงบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปีของบริษัทและ
บริษัทย่อย    

1,590,000  บาท 1,720,000  บาท 2,090,000  บาท 

ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัท
ย่อยรวมทั 'งปีเป็นเงิน 

930,000  บาท 960,000  บาท    1,110,000  บาท 

รวมเป็นเงินที�ขออนมุตั ิ 2,520,000  บาท 2,680,000  บาท    3,200,000  บาท 
(ประวตัขิองผู้สอบบญัช ีปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 7) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนมุตัิให้นําเสนอต่อ
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุติัแต่งตั 'งผู้สอบบญัชี จากบริษัทสาํนกังาน อวีาย จํากดั (ชื�อเดมิบริษัทสาํนกังานเอินส์ท 
แอนด์ ยงั จํากดั)   เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจําปี  2557  และอนมุตัคิ่าสอบบญัชีเป็นเงินไม่เกิน  3,200,000  บาท 
รวมทั 'งค่าตอบแทนอื�นๆ ได้แก่ คา่สงัเกตการณ์ทาํลายสนิค้าประมาณ 100,000  บาท  และในระหว่างปีอาจมคี่าใช้จ่าย
เพิ�มขึ 'นได้เนื�องจากการขยายสาขาเพิ�มเติมขึ 'น หรือการจดทะเบียนจดัตั 'งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื�นๆ อนัเกี�ยวกบัการ
สอบบญัชี  ซึ�งคา่ใช้จ่ายที�เพิ�มเติมนี 'บริษัทขออนุมตัิประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไมเ่กิน 500,000 บาท  ตามที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ  ดงัมรีายชื�อผู้สอบบญัชีตอ่ไปนี '  
      1.นางกิ�งกาญจน์    อศัวรังสฤษฎ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบยีนเลขที� 4496  และ/หรือ  

   2. นายโสภณ         เพิ�มศริิวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบยีนเลขที� 3182  และ/หรือ 
   3. นายชยพล         ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบยีนเลขที� 3972  และ/หรือ 
   4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบยีนเลขที� 4521   

  ในกรณีที�ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั (ชื�อเดิม
บริษัทสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด)  จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนญุาตอื�นของสํานกังาน ทําหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้  

บริษัทได้แตง่ตั 'งผู้สอบบญัชีจาก บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั (ชื�อเดิมบริษัทสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั 
จํากัด) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 6  ปี  แต่ได้เปลี�ยนผู้สอบบัญชีที�มีอํานาจลงนามในงบการเงินของ
บริษัท  โดยผู้สอบบัญชีที�ลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2557 คือ นางกิ�งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์  ได้รับแต่งตั 'งเป็น



14 
 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทนบัแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 5  ปี ทั 'งนี ' ผู้สอบบญัชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย 
สงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั   

 

วาระที� 14   พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
กําหนดการต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2557  ปรากฏตามตารางท้ายนี ' 

กาํหนดการต่างๆ เกี�ยวกบัการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น วันที� 

1. กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มสีทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น วนัที�  12 มีนาคม 2557 

2. รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด 
    สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น  สาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 

วนัที�  13 มีนาคม 2557 

3.  กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 วนัที� 10 เมษายน 2557 

4. กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มสีทิธิรับปันผล วนัที� 22 เมษายน 2557 

5. รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด 
    สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น  สาํหรับการรับปันผล 

วนัที� 23 เมษายน 2557 

6. กําหนดจ่ายปันผล วนัที� 8 พฤษภาคม 2557 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

 (นาย คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ) 
 กรรมการผู้จดัการ 
                                   ในฐานะผู้ รับมอบอาํนาจจากคณะกรรมการ   
        บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
 
หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุ ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ รวมถงึหนงัสือมอบฉนัทะทั 'งแบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ 
ค. บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ�งผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที�เว็บไซต์  (www.homepro.co.th)    
2.ในกรณีที�ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  กรุณาส่งเอกสารมาที�หนว่ยงาน  นักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จาํกัด (มหาชน) เลขที� 96/27 ชั 1น 4 หมู่ที� 9  ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  
3.ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุในวาระใดของบริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คาํถามลว่งหน้า
มายงับริษัทฯ ภายในวนัที� 28 มีนาคม 2557 ได้ที�หนว่ยงาน  นักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 
เลขที� 96/27 ชั 1น 4 หมู่ที� 9 ตาํบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000หรือที�   email : ir@homepro.co.th 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั#งที� 1/2556 

ของ 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ประชุมเมื�อวนัที� 22 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งแกรนด ์บอลรูม  ชั&น 1  โรงแรมแมนดาริน  เลขที� 662  ถนน
พระราม 4  แขวงบางรัก  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

เนื�องจากประธานคณะกรรมการ คือนายอนนัต ์อศัวโภคิน  ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเป็นประธานในที�ประชุมครั& งนี& ได ้  ผู ้
ถือหุน้ไดเ้สนอนายรัตน์ พานิชพนัธ์ เป็นประธานที�ประชุมครั& งนี&   ซึ�งที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั&งนายรัตน์ พานิชพนัธ์ เป็น
ประธานที�ประชุม  

ประธานที�ประชุมไดก้ล่าวเปิดการประชุมโดยไดแ้นะนาํคณะกรรมการที�มาร่วมประชุม ดงันี&    
รายชื�อคณะกรรมการที�เข้าร่วมประชุม 
1.นายรัตน์               พานิชพนัธ์                 ตาํแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นประธานที�ประชุม 
2.นายมานิต             อุดมคุณธรรม            ตาํแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3.นายนพร               สุนทรจิตตเ์จริญ        ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 
4.นายจุมพล มีสุข ตาํแหน่ง กรรมการ 
5.นางสุวรรณา พุทธประสาท ตาํแหน่ง กรรมการ 
6.นายคุณวฒิุ  ธรรมพรหมกุล ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 
7.นายอภิชาติ นารถศิลป์ ตาํแหน่ง กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
8.นายอภิลาศ โอสถานนท ์ ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9.นายทววีฒัน์ ตติยมณีกุล ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 10.นายชนินทร์ รุนสาํราญ ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและ 
   กาํหนดค่าตอบแทน 
 

กรรมการที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุม    
1.นายอนนัต ์    อศัวโภคิน                ตาํแหน่ง      ประธานกรรมการ 
2.นายพงส์               สารสิน                    ตาํแหน่ง      กรรมการอิสระ 
 

เลขานุการบริษัทและทําหน้าที�เลขานุการที�ประชุม     
1.นางสาววรรณี        จนัทามงคล     ตาํแหน่ง      ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน 
          (ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน) 
 

รายชื�อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน 
1.นางสาวชโนบล   พรหมสถิต        ที�ปรึกษากฎหมายบริษทั วสิเซ่น แอนด ์โค จาํกดั 
2.นายมนตช์ยั   มานะพิทกัษพ์งศ ์        ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 

ที�ปรึกษาการเงินอสิระ 
เนื�องจากในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ในครั& งนี&   มีวาระพิจารณาเกี�ยวกบัการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์ และ

รายการเกี�ยวโยง ซึ� งบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั&งที�ปรึกษาการเงินอิสระ  เพื�อใหค้วามเห็น คือ บริษทั แอดไวเซอรรี�  พลสั จาํกดั และไดเ้ขา้ร่วม
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ประชุมในครั& งนี&   พร้อมทั&งตวัแทนจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั เขา้ร่วมในการใหข้อ้มลูและตอบขอ้
ซกัถามแก่ผูถื้อหุน้ 
 
จํานวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที�ประชุมครั& งนี&   ไดร้ายงานให้ผูถื้อ
หุน้ทราบถึงองคป์ระชุม ดงันี&     
- ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง   308  ราย นบัจาํนวนได ้    573,756,306 หุน้  
- ผูที้�รับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  953  ราย นบัจาํนวนได ้ 6,017,580,022 หุน้ 
- รวมจาํนวน                 1,261  ราย นบัจาํนวนได ้ 6,591,336,328 หุน้ 
- คิดเป็นร้อยละ                     80.1901 ของจาํนวนหุน้ทั&งหมด 
ซึ�งครบเป็นองคป์ระชุม 

 
การดาํเนินการประชุม 

ประธานที�ประชุมไดม้อบหมายให้นายคุณวฒิุ ธรรมพรหมกุล เป็นผูชี้&แจงขั&นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิใน
การแสดงความเห็น และการสอบถาม  รวมถึงรายละเอียดในแต่ละวาระ  ดงันี&  
 ในการประชุมจะมีการดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�แจง้ไวต้ามหนังสือเชิญประชุม โดยผูด้าํเนินการประชุมจะแจง้
รายละเอียดของแต่ละวาระ 
 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น 
หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซักถาม ให้ยกมือขึ&นพร้อมแจง้ชื�อ นามสกุล จากนั&นให้ผูถื้อหุ้นแจง้ขอ้คิดเห็น 

หรือขอ้ซกัถาม เพื�อใหที้�ประชุมตอบขอ้ซกัถาม 
 

วิธีการลงคะแนน 
 บริษทัฯ ใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสียง ( 1 Share : 1 Vote) โดยไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ
ไวใ้ห้ผูถื้อหุน้แต่ละท่านแลว้ ซึ� งหลงัจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอใหที้�ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจง้ว่าหากมีท่านใด
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงใหย้กมือขึ&น จากนั&นจะมีเจา้หนา้ที�เขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนในส่วนที�ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพื�อ
รวบรวมคะแนนแจง้ต่อที�ประชุม ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะนาํคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหกัจากคะแนน
เสียงทั&งหมด   

สาํหรับผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นนั&น บริษทัได้
นาํคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บนัทึกลงเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้   

ทั&งนี&สาํหรับบตัรลงคะแนนในส่วนที�เห็นดว้ย  ที�ไม่ไดเ้ก็บระหวา่งการประชุม ขอใหทุ้กท่านส่งคืนหลงัจากจบการประชุม 
โดยบริษทัไดแ้ต่งตั&งตวัแทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษทั วสิเซ่น แอนด ์โค จาํกดั เป็นคนกลางในการตรวจนบัคะแนนเสียง   

สาํหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้  และมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้  สามารถตรวจสอบไดจ้ากสิ�ง
ที�ส่งมาดว้ย 6 (หนา้ 56) ในหนงัสือเชิญประชุม 

 
หมายเหตุ       เนื�องจาก พรบ.มหาชนไดมี้ขอ้กาํหนดไวว้า่ การลงมติสาํหรับเรื�องทั�วไปตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�ง
ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียง  โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุน้ที�งดออกเสียง  ดงันั&น ในแต่ละวาระยกเวน้วาระที� 3,4,6 และวาระ
ที� 7 (ซึ� งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) จึงไม่นาํคะแนนเสียงของผู ้
ถือหุน้ที�งดออกเสียงมารวมคาํนวณดว้ย 
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 1.การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม   
เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงรายละเอียดการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั& งนี&   บริษทัฯ ไดท้าํการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม

ทั&งภาษาไทยและภาษาองักฤษไวบ้น Web Site ของบริษทัตั&งแต่วนัที� 30 กนัยายน 2556 พร้อมทั&งแจง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัตั&งแต่วนัที� 30 กนัยายน 2556 และสิ&นสุดการรับ
คาํถามล่วงหนา้ในวนัที� 15 ตุลาคม 2556 ไดที้�หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ หรือที� email : ir@homepro.co.th  ซึ� งในช่วงเวลาดงักล่าว
ไดมี้ผูถื้อหุน้ส่งคาํถามมายงับริษทั 1 ราย ซึ� งบริษทัไดร้วบรวมคาํถามและจะตอบพร้อมรายละเอียดในการประชุมต่อไป  

 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากที�ประธานไดแ้จง้จาํนวนหุน้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ&นจาํนวน 176 ราย เป็นจาํนวน 37,580,788 หุน้ 
ดงันั&น จาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั&งสิ&น 1,437 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั&งสิ&น 6,628,917,116 หุน้ และบริษทัได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในแต่ละวาระเพิ�มขึ&น   

ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั#งที� 1/2556  ได้พจิารณาวาระต่างๆ พร้อมทั#งมีมติ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี# 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556      

 ประธานที�ประชุมไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ซึ� งประชุมไปเมื�อวนัที� 5 เมษายน 
2556   ซึ� งรายงานการประชุมไดน้าํส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมแลว้  ขอให้ที�ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า
ครึ� งหนึ�งของจาํนวนเสียงทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงันี&     

มติที�ประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย  6,628,912,376 100 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0 
 - งดออกเสียง 4,740 ไม่นบัรวม 

 

หมายเหตุ ภายหลงัจากที�ประชุมไดพิ้จารณาวาระที� 1 เสร็จสิ&นแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ&นจาํนวน 31 ราย เป็นจาํนวน 
4,150,185 หุน้ ดงันั&น จาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั&งสิ&น      1,468 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั&งสิ&น 6,633,067,301 
หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระที� 2 เพิ�มขึ&น   

 

วาระที� 2  พจิารณาอนุมัติให้จัดสรรกาํไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล   
คุณวรรณี รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ณ วนัที� 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2556 โดยสรุปดงันี&  บริษทัฯ 
มีสาขาทั&งสิ&นรวม 56 สาขา โดยแบ่งเป็น สาขาในกรุงเทพฯ 20 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดั 36 สาขา สําหรับ
สาขาที�เปิดใหม่ครึ� งปีแรกของปี 2556  คือ สาขาตรัง สาขาจนัทบุรี สาขาชุมพร สาขาปราจีนบุรี   
 
ในครึ� งปีแรกของปี 2556  บริษทัมียอดขายทั&งสิ&น 19,174 ลา้นบาท เพิ�มขึ&นจากปีที�ผ่านมา 2,800 ลา้นบาท คิด
เป็น 17.1% ยอดขายที�เพิ�มส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม และในการเปิดสาขาใหม่ในปี 2556  



สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 1 
 

18  

บริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 1,422 ลา้นบาท  เพิ�มขึ&นจากปีที�ผ่านมา 221 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.4% และมี
กาํไรต่อหุน้ขั&นพื&นฐานหุน้ละ 0.17 บาท   
นอกจากการเพิ�มประสิทธิภาพของบริษทัแลว้นั&น บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่าน
กิจกรรมที�บริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุน คือ โครงการห้องนํ& าของหนู ซึ� งบริษทัไดจ้ดัทาํมาอย่างต่อเนื�อง   โดยเขา้
ไปสร้างและปรับปรุงห้องนํ& าในโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั& งให้ความรู้ในการใช้ และดูแลห้องนํ& าอย่างถูก
สุขลกัษณะ ซึ�งที�ผา่นมาบริษทัไดส้ร้างหอ้งนํ&ารวมแลว้ 1,601 หอ้ง 119 โรงเรียน ใน 32 จงัหวดั  
 
ประธานที�ประชุมแถลงใหที้�ประชุมทราบว่า บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจากผลประกอบการตั&งแต่เดือนมกราคม – 
เดือนมิถุนายน 2556 จาํนวน 1,431.19 ลา้นบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่ ประกอบกบัมีกระแสเงิน
สดเพียงพอที�จะจ่ายปันผลระหวา่งกาลได ้ ซึ� งนโยบายการจ่ายเงินปันผลที�กาํหนดไวไ้ม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 40 ของ
กาํไรสุทธิ  
 

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนฯ มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 37 กาํหนดไวว้า่ “คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครั& งคราวได ้เมื�อปรากฏแก่กรรมการวา่บริษทัมีกาํไรพอสมควร
ที�จะกระทาํเช่นนั&นได ้ และเมื�อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป”   
 
 แมว้า่การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจะเป็นอาํนาจของคณะกรรมการ  แต่การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุน้
ปันผลและเงินสดปันผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนฯ มาตรา 117 กาํหนดวา่จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 ในการนี& ที�ประชุมคณะกรรมการครั& งที� 8/2556  จึงมีมติเห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณา
อนุมติัให้จดัสรรกาํไรสุทธิจากผลประกอบการตั&งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2556  และจ่ายปันผล
ระหวา่งกาลในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินปันผล  เพื�อเป็นการตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ การรักษาสภาพคล่อง
เพื�อการขยายกิจการ และเพิ�มสภาพคล่องของการซื&อขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์  
โดยขอ้มลูการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผา่นมา ดงันี&  

ระยะเวลา ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

อตัราการจ่ายหุ้นปันผล(จาํนวนหุ้นเดิม: หุ้นปันผล)         (6 :1) , (6:1) 
(ระหวา่งกาล),(สิ&นปี) 

(7:1) 
(ระหวา่งกาล) 

(5 :1) , (6:1) 
(ระหวา่งกาล),(สิ&นปี) 

มูลค่าหุน้ปันผลต่อหุ้น(ก่อนปรับลด) 0.3334 0.1429 0.3667 
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น 0.0386 0.1659 0.040823 

รวมมูลค่าการจ่ายปันผล 0.372 0.3088 0.407523 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ 92.38%  83.61% 98.03% 
 

 จึงขอเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้จัดสรรกาํไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีราย 
ละเอียด ดงันี&  
 1. จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 71.56 ลา้นบาท ซึ�งเป็นอตัรา 5% ของกาํไรสุทธิงวดเดือนมกราคม 
2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2556  จาํนวน 1,431.19 ลา้นบาท 
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  2. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 1,370,210,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ของบริษทัในอตัรา 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าทั&งสิ&นไม่เกิน 1,370,210,000 บาท หรือคิดเป็นอตัรา
การจ่ายเงินปันผล 0.1667 บาทต่อหุน้ ทั&งนี& ในกรณีที�ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผล
แลว้ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1667 บาท 

 
   3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0186 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 152,900,000  

 
  รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1853   บาท  ซึ� งอยูใ่นนโยบายจ่ายเงินปันผลที�บริษทักาํหนดไว ้      
  เงินปันผลทั&งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ที�จ่าย ตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด     

 โดยกาํหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที� 30 ตุลาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื�อ

ตาม ม. 225 ของพ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที� 31 ตุลาคม 2556   กําหนดจ่ายหุ้นปันผล

และเงินปันผลดงักล่าวภายในวันที� 15 พฤศจิกายน 2556      

 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหจ้ดัสรรกาํไรสะสมและจ่ายปันผลระหวา่งกาล   โดยมีรายละเอียด  ดงันี&  
 1. จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 71.56 ลา้นบาท ซึ�งเป็นอตัรา 5% ของกาํไรสุทธิงวดเดือนมกราคม 
2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2556  จาํนวน 1,431.19 ลา้นบาท 

 
  2. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 1,370,210,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ของบริษทัในอตัรา 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าทั&งสิ&นไม่เกิน 1,370,210,000 บาท หรือคิดเป็นอตัรา
การจ่ายเงินปันผล 0.1667 บาทต่อหุน้ ทั&งนี& ในกรณีที�ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผล
แลว้ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1667 บาท 

 
   3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0186 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 152,900,000  

  รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1853   บาท  ซึ� งอยูใ่นนโยบายจ่ายเงินปันผลที�บริษทักาํหนดไว ้      

  เงินปันผลทั&งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ที�จ่าย ตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด     

 โดยกาํหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที� 30 ตุลาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื�อ

ตาม ม. 225 ของพ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที� 31 ตุลาคม 2556   กําหนดจ่ายหุ้นปันผล

และเงินปันผลดงักล่าวภายในวันที� 15 พฤศจิกายน 2556      

 ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกึ�งหนึ�งของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี&  
มติที�ประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 6,633,062,561 100 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0 
 - งดออกเสียง 4,740 ไม่นบัรวม 
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หมายเหตุ ภายหลงัจากที�ประชุมไดพิ้จารณาวาระที� 2 เสร็จสิ&นแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ&นจาํนวน 4 ราย เป็นจาํนวน 
72,864 หุน้ ดงันั&น จาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั&งสิ&น 1,472 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั&งสิ&น 6,633,140,165 หุน้ 
และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระที� 3 เพิ�มขึ&น   

 

วาระที� 3    พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 8,228,193,829 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

8,219,637,893 บาท  โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที�คงเหลอืจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที�ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2556  จํานวน 999,994 หุ้น และส่วนที�คงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที�ออกให้กับพนักงาน (ESOP-W4) จํานวน 7,555,942 หุ้น  รวมจํานวน 8,555,936 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 
  ประธานที�ประชุมแถลงให้ที�ประชุมทราบว่า   เนื�องจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556  เมื�อวนัที�  5 

เมษายน 2556  ไดมี้มติอนุมติัใหมี้การจ่ายปันผลเป็นหุน้ไม่เกินจาํนวน 1,174,610,000 หุ้น ซึ� งผลจากการจ่ายหุ้น
ปันผลดงักล่าวจริงมีผูถื้อหุน้ไดรั้บหุน้ปันผลทั&งสิ&น 1,173,610,006 หุน้ จึงยงัคงมีหุน้เหลือสาํหรับรองรับการจ่าย
ปันผลอีกจาํนวน 999,994 หุ้น  นอกจากนี& บริษทัยงัคงมีหุ้นที�เหลือจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดง
สิทธิที�ออกให้กบัพนักงาน (ESOP-W4) ซึ� งไดค้รบกาํหนดการใชสิ้ทธิในวนัที� 14 พฤษภาคม 2556  อีกจาํนวน 
7,555,942 หุ้น  รวมหุ้นคงเหลือจาํนวน 8,555,936 หุ้น เนื�องจากบริษทัยงัมีหุ้นที�จาํหน่ายไม่ครบตามที�จด
ทะเบียนไว ้ เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายจึงตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียน 

   
 จึงเสนอต่อที�ประชุมผู ้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 

8,228,193,829 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 8,219,637,893 บาท โดยวธีิตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที�คงเหลือจาก
การจดัสรรหุ้นปันผลตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556  จาํนวน 999,994 หุ้น  และหุ้นที�เหลือจาก
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกให้กบัพนักงาน (ESOP-W4) อีกจาํนวน 7,555,942 หุ้น  รวม
หุน้คงเหลือจาํนวน 8,555,936 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท  และแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 
4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงันี&  

 
 “ ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 8,219,637,893   บาท (แปดพนัสองร้อยสิบเกา้ลา้นหกแสนสาม 
  หมื�นเจด็พนัแปดร้อยเกา้สิบสามบาท) 

  แบ่งออกเป็น 8,219,637,893       หุน้  (แปดพนัสองร้อยสิบเกา้ลา้นหกแสนสาม 
      หมื�นเจด็พนัแปดร้อยเกา้สิบสามหุน้) 

                 มลูค่าหุน้ละ                       1      บาท (หนึ�งบาท) 
                                             โดยแยกออกเป็น 

 
 หุน้สามญั 8,219,637,893   หุน้ (แปดพนัสองร้อยสิบเกา้ลา้นหกแสนสาม 
   หมื�นเจด็พนัแปดร้อยเกา้สิบสามหุน้)  
 หุน้บุริมสิทธิ                                            -    หุน้ (..........................-..........................)” 

 
มติที�ประชุม     ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 8,228,193,829 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ 8,219,637,893 บาท  โดยวธีิตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที�คงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556  จาํนวน 999,994 หุ้น และส่วนที�คงเหลือจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกให้กบัพนักงาน (ESOP-W4) จาํนวน 7,555,942 หุ้น  รวมจาํนวน 8,555,936 หุ้น มูล



สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 1 
 

21  

ค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนดงันี&  

 
 
 “ ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 8,219,637,893   บาท (แปดพนัสองร้อยสิบเกา้ลา้นหกแสนสาม 
  หมื�นเจด็พนัแปดร้อยเกา้สิบสามบาท) 

  แบ่งออกเป็น 8,219,637,893       หุน้  (แปดพนัสองร้อยสิบเกา้ลา้นหกแสนสาม 
         หมื�นเจ็ดพนัแปดร้อยเกา้สิบสามหุ้น) 

                 มลูค่าหุน้ละ                       1      บาท (หนึ�งบาท) 
                                             โดยแยกออกเป็น 

 
 หุน้สามญั 8,219,637,893   หุน้ (แปดพนัสองร้อยสิบเกา้ลา้นหกแสนสาม 
   หมื�นเจด็พนัแปดร้อยเกา้สิบสามหุน้)  
 หุน้บุริมสิทธิ                                            -    หุน้ (..........................-..........................)” 
 

 ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี�ของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี&  
มติที�ประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 6,633,135,425 99.9999 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
 - งดออกเสียง 4,740 0.0000 

 
หมายเหตุ ภายหลงัจากที�ประชุมไดพิ้จารณาวาระที� 3 เสร็จสิ&นแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ&นจาํนวน 7 ราย เป็นจาํนวน 
92,066 หุน้ ดงันั&น จาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั&งสิ&น 1,479 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั&งสิ&น 6,633,232,231 หุน้ 
และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระที� 4 เพิ�มขึ&น   
 
วาระที� 4  พจิารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนจํานวน 1,370,210,000 หุ้น เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 
ประธานที�ประชุมแถลงใหที้�ประชุมทราบว่า    จากการที�บริษทัได้มีมติเรื� องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของ
บริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้ รายละเอียดตามวาระที� 2  บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพื�อรองรับการจ่ายปันผลดงักล่าว
เพิ�มอีกจาํนวน 1,370,210,000 หุ้น แต่เนื�องจากหุ้นที�บริษทัมีอยู่นั&นไม่เพียงพอสําหรับรองรับการจ่ายปันผล     
จึงขอเสนอที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั& งที� 1/2556 เพื�อพิจารณาอนุมติัให้เพิ�มทุนจดทะเบียนบริษทัจากทุนจด
ทะเบียนเดิม 8,219,637,893 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน  9,589,847,893  บาท แบ่งออกเป็น 9,589,847,893   
หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 1,370,210,000  หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และให้แกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั   เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงันี&  
 
“ ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน     จาํนวน   9,589,847,893    บาท    (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้ลา้นแปดแสนสี�หมื�นเจด็ 
         พนัแปดร้อยเกา้สิบสามบาท) 
   แบ่งออกเป็น                      9,589,847,893    หุน้ (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้ลา้นแปดแสนสี�หมื�นเจด็ 
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       พนัแปดร้อยเกา้สิบสามหุน้) 
มลูค่าหุน้ละ                                             1    บาท  (หนึ�งบาท) 

                                     โดยแยกออกเป็น 
 
  หุน้สามญั                           9,589,847,893    หุน้ (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้ลา้นแปดแสนสี�หมื�นเจด็ 
         พนัแปดร้อยเกา้สิบสามหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิh                                             -    หุน้ (.........................-..........................) 
 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้เพิ�มทุนจดทะเบียนบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 8,219,637,893 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจาํนวน  9,589,847,893  บาท แบ่งออกเป็น 9,589,847,893   หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จาํนวน 1,370,210,000  หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และให้แกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั   
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงันี&  
“ ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน     จาํนวน   9,589,847,893    บาท    (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้ลา้นแปดแสนสี�หมื�นเจด็ 
         พนัแปดร้อยเกา้สิบสามบาท) 
   แบ่งออกเป็น                      9,589,847,893    หุน้ (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้ลา้นแปดแสนสี�หมื�นเจด็ 
       พนัแปดร้อยเกา้สิบสามหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ                                             1    บาท  (หนึ�งบาท) 
                                     โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั                           9,589,847,893    หุน้ (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้ลา้นแปดแสนสี�หมื�นเจด็ 
         พนัแปดร้อยเกา้สิบสามหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิh                                             -    หุน้ (.........................-..........................) 
 

 ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี�ของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี&  
มติที�ประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 6,633,226,991 99.9999 
 - ไม่เห็นดว้ย 500 0.0000 
 - งดออกเสียง 4,740 0.0000 

 

หมายเหตุ ภายหลงัจากที�ประชุมไดพิ้จารณาวาระที� 4 เสร็จสิ&นแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ&นจาํนวน 9 ราย เป็นจาํนวน 
43,046 หุน้ ดงันั&น จาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั&งสิ&น 1,488 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั&งสิ&น 6,633,275,277 หุน้ 
และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระที� 5 เพิ�มขึ&น   

 

วาระที� 5   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
ประธานที�ประชุมแถลงให้ที�ประชุมทราบว่า   จากการที�บริษทัไดมี้มติเรื� องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของ
บริษัทให้กับผู ้ถือหุ้นตามวาระที�  2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื�อรองรับการจ่ายปันผลจํานวน 
1,370,210,000  หุ้น เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  คณะกรรมการจึงขอเสนอที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั& งที� 
1/2556 เพื�อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 1,370,210,000  หุ้น      เพื�อรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผล 
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มติที�ประชุม    ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 1,370,210,000  หุน้  เพื�อรองรับการจ่าย

หุน้ปันผล  
 
  ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกึ�งหนึ�งของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี&  

มติที�ประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 6,633,270,537 100 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0 
 - งดออกเสียง 4,740 ไม่นบัรวม 

 

หมายเหตุ ภายหลงัจากที�ประชุมไดพิ้จารณาวาระที� 5 เสร็จสิ&นแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ&นจาํนวน 23 ราย เป็นจาํนวน 
562,340 หุน้ ดงันั&น จาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั&งสิ&น 1,511 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั&งสิ&น 6,633,837,617 หุน้ 
และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระที� 6 เพิ�มขึ&น   
 
 

เนื�องจากในวาระที� 6 – 8 เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกนั ซึ� งเป็นเรื�องการไดม้าจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยแ์ละการเขา้ทาํ
รายการเกี�ยวโยง  มีขอ้มูลที�อยากให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนที�จะขออนุมติั  จึงขอให้คุณวรรณี จนัทามงคล เป็นผู ้
ชี&แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
 
คุณวรรณี  ไดชี้&แจงรายละเอียดหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งประกอบการพิจารณาเขา้ทาํรายการเพื�อจดัตั&งกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์มีดงันี&  

 ภาพรวมโครงการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

ชื�อโครงการ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช ชอ้ปปิ& ง เซ็นเตอร์ 
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ : บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี&  จาํกดั 

: บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูบ้ริหารสินทรัพย ์ : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (LH Fund) 
น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
กองทุนครั& งแรก 

: ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการศูนยก์ารคา้   
  เทอมินอล 21  และโครงการศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วลิเลจ หวัหิน  

 

รายละเอยีดของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

คู่สัญญา กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช ชอ้ปปิ& ง เซ็น
เตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์) 

รายละเอียดการเขา้ทาํสัญญาเช่า เช่าพื&นที�บางส่วนในอาคารศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วลิเลจ หัวหิน ซึ� ง
เป็นอาคารสูง 4 ชั&น ชั&นใตดิ้น 1 ชั&น รวมพื&นที�ทั&งหมดประมาณ 
50,518 ตารางเมตร และงานระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบโทรศพัท ์ลิฟท ์บนัไดเลื�อน ระบบปรับอากาศ และ
ระบบงานวิศวกรรม เป็นตน้ รวมถึงส่วนควบอุปกรณ์ ทั&งที�ติด
ตรึงตรา และไม่ติดตรึงตราถาวรกับอสังหาริมทรัพย์ที� เช่า 
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รวมทั&งสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ที�ติดตั&งและใช้ประโยชน์
ภายในศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน และสิทธิใดๆ ที�
เกี�ยวกบัหรือเกี�ยวเนื�องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว 

 
 

 

  
รายละเอียดการจาํหน่ายสังหาริมทรัพย ์ สังหาริมทรัพย์ซึ� งใช้เพื�อวตัถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง

หรืออาํนวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้บริการศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต 
วลิเลจ หวัหิน 

ระยะเวลาการใหเ้ช่า ระยะเวลาให้เช่าประมาณ 27 ปี นับตั&งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า  โดยจะครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในวันที�  31 
สิงหาคม 2583 

มลูค่าของการเขา้ทาํสัญญา(เช่า/จาํหน่าย) รวมเป็นราคาก่อนหกัค่าใชจ่้ายไม่ตํ�ากวา่ 4,060 ลา้นบาท 
มลูค่าของการลงทุน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของราคาประเมินทรัพยสิ์นเฉพาะส่วนทรัพยสิ์น

ที�บริษทัให้เช่า และจาํหน่ายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
โดยในเบื&องตน้คาดวา่มลูค่าการซื&อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยจ์ะมีมลูค่าไม่เกิน 1,420 ลา้นบาท 

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการ บริษทั มาร์เก็ต วลิเลจ จาํกดั 
  

  ผูถื้อหุน้ คุณไพบูลย ์ เสรีววิฒันา  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ขอใหอ้ธิบายรายละเอียดของกองทุนก่อนที�จะอนุมติั   
กรรมการ เนื�องจากในการประชุมในวนันี& มีเจา้หน้าที�จากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (LH 

Fund)  ซึ� งเป็นผูบ้ริหารสินทรัพยม์าเขา้ร่วมประชุม  เพื�อตอบคาํถามให้กบัผูถื้อหุ้น  จึงขอให้ทาง LH Fund เป็น
ผูอ้ธิบาย 

LH Fund ชื�อกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช ชอ้ปปิ& ง เซ็นเตอร์  สําหรับโครงการนี& เป็นการลงทุนใน
ศูนยก์ารคา้ 2 แห่ง คือ Terminal 21 และศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน  ขนาดกองทุนประมาณ 10,000 – 
11,000 ลา้นบาท  ราคามีผูป้ระเมินราคาอิสระ 2 ราย ประเมินราคาทรัพยสิ์นแลว้  ส่วนราคาที�แน่นอนตอ้งรอ
ช่วง Book  build และการเสนอขายตอ้งไดรั้บอนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก่์อน  ขณะนี& อยู่ระหว่างการยื�นขออนุญาตต่อคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตอ้งรอใหเ้อกสาร Filing เรียบร้อยก่อนก่อนแลว้จึงจะเขา้สู่กระบวนการ IPO  มีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกัด เป็นผูจ้ัดการกองทุนหลังการเสนอขายและจดัตั& งกองทุน  และการเปลี�ยนแปลง
โครงการจะตอ้งไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน  การดาํเนินการของกองทุนก็จะอยู่ภายใตก้ารดูแลผลประโยชน์
จาก Trustee  

ผูถื้อหุน้ คุณสุริยพงศ ์ วฒันศกัดิh  
 ขอทราบผลกระทบกบัผูถื้อหุน้รายยอ่ยวา่มีอะไรบา้ง 
กรรมการ ไม่มีเพราะเป็นการนาํสินทรัพยไ์ปแปลงเป็นเงินทุนเพื�อนาํมาขยายกิจการต่อ เป็นการชะลอการก่อหนี&  
ผูถื้อหุน้ คุณสุภาพ  พิสุราช 
 ในเอกสารสารสนเทศสิ� งที�ส่งมาด้วย 4 มีระบุเรื� อง Terminal 21 แต่ไม่มีรายละเอียดมาด้วย  ขอให้แจ้ง

รายละเอียดใหท้ราบ 
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LH Fund ศูนยก์ารคา้ Terminal 21 ตั&งอยูบ่นแยกอโศก  อยู่ตรงจุดตดัสถานีรถไฟฟ้า BTS กบั สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT 
มีทางเชื�อมเขา้สู่ศูนย ์ นาํทรัพยสิ์นทั&งศูนยเ์ขา้กองทุน เป็นอาคารสูง 8 ชั&น พื&นที�เช่าทั&งหมด 98,604 ตารางเมตร 
ราคาประเมินประมาณ 6,000 – 6,500 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการยื�นขออนุญาตต่อ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
ผูถื้อหุน้ คุณวสันต ์พงษพุ์ทธมนต ์
 1.ผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั 
 2.ขอทราบวา่บริษทันาํเงินที�ไดไ้ปใชอ้ะไรบา้ง และจะมีการจดัสรรอย่างไร 
กรรมการ 1.บริษทัรับเงินมาเป็นค่าเซง้ประมาณ 4,000 ลา้นบาท เท่ากบัรับรู้รายรับล่วงหน้า 27 ปี  เพราะฉะนั&นผลกระทบ

มีนอ้ย นอกจากนี&บริษทัยงัไดรั้บรายไดใ้นรูปของค่าบริหารสินทรัพย ์และไดป้ระโยชน์จากการไดรั้บเงินปันผล
เพราะบริษทัมีนโยบายจะถือหุ้นในกองทุนไม่เกินกว่าหนึ� งในสามดว้ย  เวลากองทุนจ่ายเงินปันผลบริษทัก็จะ
ไดรั้บเงินปันผลดว้ย 

 2.เงินที�ไดรั้บหลงัการลงทุนในกองทุนสุทธิประมาณ  2,500 ลา้นบาท จะนาํมาใชใ้นการขยายกิจการของบริษทั 
 กรรมการ การที�มี Terminal 21 มาร่วมดว้ย ทาํใหก้องดูใหญ่ขึ&น น่าลงทุนมากขึ&น  ผลกระทบจะมีถา้รายไดไ้ม่ถึงเป้าหมาย

ที�ตั&งไว ้ก็จะมีผลกระทบ 1 ใน 3  ซึ� งถา้ประเทศไม่มีปัญหาก็ไม่น่าจะมีผลกระทบ 
ผูถื้อหุน้ คุณไพบูลย ์ เสรีววิฒันา ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 กองทุนนี& มีโฮมโปรอย่างเดียว  กองจะไม่ใหญ่  การที�มี Terminal 21 เขา้มาดว้ยถือว่าเป็นการดี เพราะทาํให้

กองทุนใหญ่ขึ&น  แต่ขอเสนอว่าโฮมโปรอาจจะถือถึง 1ใน 3 หรือไม่ตอ้งถือหุ้นในกองทุนเลยก็ได ้ เฉพาะ 
Terminal 21 โดยทางกลุ่มแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ก็น่าเชื�อถือแลว้ จึงขอใหพิ้จารณาใหถื้อนอ้ยที�สุดเท่าที�จะทาํได ้

กรรมการ การถือหุ้นกลบัไม่เกิน 1 ใน 3 เมื�อเทียบกบัขนาดกองทุนโดยรวมจะไม่ใช่สัดส่วน 1 ใน 3 จะน้อยกว่า 1 ใน 3 
หรือประมาณ 10 กวา่เปอร์เซ็นต ์

ผูถื้อหุน้ คุณจตุพร  เปลี�ยนเจริญ 
 ขณะนี& ที�ทาํ Projection ไวข้องมาร์เก็ต วลิเลจ หวัหิน 4,000 ลา้นบาท ระยะเวลา 27 ปี ถา้เกิดระยะเวลาผ่านไป 5 

ปีแลว้ Projection มีการเพิ�มมลูค่าอยา่งชดัเจน  จะเอาเงินกลบัเขา้มาโฮมโปรเพิ�มขึ&นไดห้รือไม่ 
กรรมการ ไม่ได ้เพราะกรณีผ่านไป 5 ปีแลว้ มีการบริหารกองทุนไดสู้งกว่า Projection อย่างชดัเจน จะไม่สามารถนาํเงิน

กลบัมาที�โฮมโปรได ้แต่จะไปสะทอ้นในราคาหน่วยลงทุนที�ซื&อขายกันในตลาดหลกัทรัพย ์และเงินปันผลที�
สูงขึ&น หากผลประกอบการดี 

ผูถื้อหุน้ นายสุภาพ พิสุราช 
 อยากใหช่้วยอธิบายวา่ทาง Terminal 21 จะช่วยสนบัสนุนธุรกิจกนัอยา่งไร 
กรรมการ การนาํสินทรัพยท์ั&ง 2 แห่งเขา้ในโครงการเดียวกนัจะทาํให้ขนาดกองทุนใหญ่ขึ&นและมีความน่าสนใจมากขึ&น

รวมทั&งสภาพคล่อง  ส่วนเรื�องการดาํเนินการทั&ง 2 สินทรัพย ์ แต่ละฝ่ายมีเป้าหมายของการดาํเนินงานที�ชดัเจน 
เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งใหฝ่้ายใดฝ่ายหนึ�งมาเอื&อประโยชน์กนั 

 
วาระที� 6     พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทําสัญญาให้เช่าพื#นที�บางส่วน จํานวน 50,518  ตารางเมตรและงานระบบ

สาธารณูปโภค    และสัญญาซื#อขายสังหาริมทรัพย์ ในโครงการศูนย์การค้ามาร์เกต็วิลเลจ หัวหิน แก่กองทุนรวม

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ# ง เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”) รวมทั#งอนุมัติให้

บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จํากัด   ให้บริการเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ 

หัวหิน 
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 ประธานที�ประชุมแถลงให้ที�ประชุมทราบว่า   จากปัจจุบนัที�บริษทัฯ อยู่ในช่วงการขยายธุรกิจและลงทุนใน
โครงการใหม่ๆ จึงมีความจาํเป็นตอ้งการใชเ้งินทุนเพื�อขยายกิจการ การจดัหาแหล่งเงินทุนจากการให้เช่าพื&นที�
พร้อมงานระบบแก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ� งเพื�อทดแทนการกูย้ืมเงิน และลดภาระ
ดอกเบี& ยจ่ายที�อาจเกิดขึ&นได้ในอนาคต ซึ� งเป็นการเพิ�มความสามารถของบริษัทในการลงทุนอื�นๆ อันเป็น
ประโยชน์กบับริษทัและผูถื้อหุน้ในระยะยาว ซึ� งกระทาํไดส้าํหรับบริษทัฯ ที�มีสินทรัพยที์�มีคุณภาพและสามารถ
สร้างผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 
 จึงขอเสนอที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั& งที� 1/2556 เพื�อพิจารณาอนุมติัให้ให้บริษทัเขา้ทาํสัญญาให้เช่าพื&นที�
บางส่วน จาํนวน 50,518  ตารางเมตรและงานระบบสาธารณูปโภค    และสัญญาซื&อขายสังหาริมทรัพย ์ใน
โครงการศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช ชอปปิ& ง เซ็น
เตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์) รวมทั&งอนุมติัให้บริษทั มาร์เก็ต วิลเลจ จาํกดั ให้บริการเป็นผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยข์องโครงการศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วลิเลจ หวัหิน ตามรายละเอียดโครงการดงักล่าวขา้งตน้ 
 
ทั&งนี& รายละเอียดโครงการปรากฎตามสารสนเทศเกี�ยวกบัการทาํรายการไดม้าจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยแ์ละการ
เขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั สิ�งที�ส่งมาดว้ย 4 และ รายงานความเห็นของที�ปรึกษาการเงินอิสระต่อการเขา้ทาํ
รายการที�เกี�ยวโยงกัน สิ� งที�ส่งมาดว้ย 5  ซึ� งขอ้มูลของโครงการนี& อยู่ระหว่างการจดัตั&งและยื�นขออนุมติัต่อ
คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้มูลดงักล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
จาํเป็นทางธุรกิจและตามคาํสั�งของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
อย่างไรก็ดี เนื�องจากในปัจจุบนับริษทัไดต้กลงให้บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จาํกัด เช่าพื&นที�บางส่วนในอาคาร
ศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วลิเลจ หวัหิน ภายใตสั้ญญาเช่าอาคารศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ โดยพื&นที�ดงักล่าวเป็นพื&นที�
ในส่วนเดียวกนักบัพื&นที�ที�บริษทัจะอนุมติัใหก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ช่า นอกจากนี&  บริษทั มาร์เก็ต วิลเลจ 
จาํกดั ในฐานะผูเ้ช่าพื&นที�บางส่วนในอาคารศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน ไดว้่าจา้งให้บริษทั โฮม โปรดกัส์ 
เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) ทาํหน้าที�บริหารและดาํเนินการในดา้นบริหารศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน 
ภายใตสั้ญญาจา้งบริหารงานโครงการศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ ดงันั&น จึงขอเสนออนุมติัให้บริษทัเลิกสัญญา
เช่าอาคารศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ และสัญญาจา้งบริหารงานโครงการศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ ที�ทาํไวก้ับ
บริษทั มาร์เก็ต วิลเลจ จาํกัด ซึ� งการเลิกสัญญาจะมีผลต่อเมื�อสัญญาเช่าพื&นที�ระหว่างบริษทัและกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์และสัญญาวา่จา้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละบริษทั มาร์
เก็ต วลิเลจ จาํกดั มีผลบงัคบัใช ้

 
มติที�ประชุม    ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ทาํสัญญาใหเ้ช่าพื&นที�บางส่วนในอาคารศูนยก์ารคา้มาร์เก็ตวิลเลจ 

หวัหิน รวมพื&นที�ทั&งหมดประมาณ 50,518 ตารางเมตร และงานระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบ
โทรศพัท ์ลิฟท ์บนัไดเลื�อน ระบบปรับอากาศ และระบบงานวิศวกรรม เป็นตน้ รวมถึงส่วนควบอุปกรณ์ ทั&งที�
ติดตรึงตรา และไม่ติดตรึงตราถาวรกบัอสังหาริมทรัพยที์�เช่า รวมทั&งสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ที�ติดตั&งและใช้
ประโยชน์ภายในศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วลิเลจ หวัหิน และสิทธิใดๆ ที�เกี�ยวกบัหรือเกี�ยวเนื�องกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว  
โดยมีระยะเวลาใหเ้ช่าประมาณ 27 ปี นับตั&งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าโดยจะครบกาํหนดระยะเวลาการเช่า
ในวนัที� 31 สิงหาคม 2583  และอนุมติัให้จาํหน่ายสังหาริมทรัพยซึ์� งใชเ้พื�อวตัถุประสงคใ์นการประดบัตกแต่ง
หรืออาํนวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้บริการศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์แอล เอช ชอ้ปปิ& ง เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์) รวมกนัเป็นราคาก่อนหกัค่าใชจ่้าย
ไม่ตํ�ากวา่ 4,060 ลา้นบาท รวมทั&งอนุมติัใหบ้ริษทั มาร์เก็ต วลิเลจ จาํกดั(เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือ
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หุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99)ใหบ้ริการเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ หัว
หิน  และอนุมติัให้บริษทัเลิกสัญญาเช่าอาคารศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ และสัญญาจา้งบริหารงานโครงการ
ศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ ที�ทาํไวก้บับริษทั มาร์เก็ต วิลเลจ จาํกัด ซึ� งการเลิกสัญญาจะมีผลต่อเมื�อสัญญาเช่า
พื&นที�ระหวา่งบริษทัและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และสัญญาว่าจา้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยแ์ละบริษทั มาร์เก็ต วลิเลจ จาํกดั มีผลบงัคบัใช ้

 
  ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี�ของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี&  

มติที�ประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 4,030,457,781 99.9998 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
 - งดออกเสียง 4,740 0.0000 
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 2,603,375,096 - 

 
หมายเหตุ ภายหลงัจากที�ประชุมไดพิ้จารณาวาระที� 6 เสร็จสิ&นแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ&นจาํนวน 2 ราย เป็นจาํนวน 
5,000 หุน้ ดงันั&น จาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั&งสิ&น 1,513 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั&งสิ&น 6,633,842,617 หุน้ 
และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระที� 7 เพิ�มขึ&น   
 
วาระที� 7     พจิารณาอนุมัติให้บริษัทซื#อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในจํานวนไม่เกินหนึ�งในสามของราคา

ประเมินทรัพย์สิน เฉพาะส่วนทรัพย์สินที�บริษัทให้เช่าและจําหน่ายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์    
 ประธานที�ประชุมแถลงให้ที�ประชุมทราบว่า   สืบเนื�องจากวาระที� 6 ในการที�บริษทัฯ ให้เช่าพื&นที�พร้อมงาน

ระบบสาธารณูปโภคและขายสังหาริมทรัพยบ์างส่วนแก่กองทุนอสังหาริมทรัพย ์รวมถึงการที�บริษทัฯ มีแผนที�
จะซื&อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจ์ะช่วยสนับสนุนให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยส์ามารถ
ระดมเงินทุนสาํหรับการซื&อสินทรัพยไ์ดต้ามเป้าหมายที�วางไว ้จะทาํใหบ้ริษทัฯไดรั้บผลตอบแทนของโครงการ
ในรูปของเงินปันผลจากการเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน และจากการที�มีบริษทั มาร์เก็ต วิลเลจ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทั
ย่อยเป็นผู ้บริหารโครงการ บริษัทย่อยก็จะมีรายได้เพิ�มขึ& นจากการเป็นผู ้บริหารพื&นที�ให้กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์
 
ทั&งนี& การเขา้ทาํรายการในวาระที� 6 และวาระที� 7 เป็นการทาํรายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั จึงตอ้งขอความ
เห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
 
การจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยต์ามรายการที�ระบุในวาระที� 6  มีขนาดของรายการทั&งสิ&นเท่ากบัร้อยละ14.12 ถือ
เป็นรายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยข์นาดไม่เกิน 15% ของสินทรัพยร์วม แต่อยา่งไรก็ตามหากราคาการให้สิทธิ
การเช่าสินทรัพยแ์ละการขายสังหาริมทรัพยมี์มูลค่ามากกว่า 4,313.44 ลา้นบาท ขนาดรายการจาํหน่ายไปซึ� ง
สินทรัพยจ์ะมากกว่าร้อยละ 15 ซึ� งจะถือเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยป์ระเภทที� 2 ตามประกาศของ
คณะกรรมการตลาดทุน ที� ทจ.20/2551 เรื�อง “หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�มีนัยสําคญัที�เขา้ข่ายเป็นการไดม้า
หรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์น” และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง  “การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547” (ซึ� งต่อไปนี& จะเรียก
รวมกนัว่า  “ประกาศการไดม้าหรือจาํหน่ายไป”) หรือมีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ตํ�ากว่าร้อยละ 
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50 ซึ� งบริษัทมีหน้าที�ต้องเปิดเผยการเข้าทาํรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพย”์) และจดัส่งหนังสือเวียนเพื�อแจง้ผูถื้อหุ้นภายใน 21 วนันับแต่วนัที�บริษทัเปิดเผยการทาํรายการ
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์ 
ส่วนรายการที�ระบุตามวาระที� 7 เป็นรายการไดม้าซึ� งสินทรัพยที์�มีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 4.94 ซึ� งตํ�า
กวา่ร้อยละ 15  ดงันั&น รายการดงักล่าวจึงอยูใ่นอาํนาจอนุมติัของที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทัไม่มี
หน้าที�ตอ้งจัดทาํรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย ์รวมถึงไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากที�
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั  

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ทาํรายการที�ระบุตามวาระที� 6 และตามวาระที� 7 เป็นการทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 
ตามประกาศของ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ.21/2551 เรื�อง “หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยง
กัน” และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง “การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546” (ซึ� งต่อไปนี& จะเรียกรวมกนัว่า “ประกาศ
รายการเกี�ยวโยงกนั”)  เนื�องจาก  

(1) ภายหลงัการจดัตั&งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์สร็จสิ&นลง บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“LH”) 
ซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นร้อยละ 30.21 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแล้วของบริษัท 
อาจจะเข้าถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และ/หรือผ่านบริษัทย่อยและบริษัทที�
เกี�ยวขอ้งกนั ในสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที�ออกและเสนอขายทั&งหมด และ  

 
(2) นายอนันต์ อศัวโภคิน เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ใน LH โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 23.76  ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชาํระแลว้ของ LH และเป็นบุคคลที�มีอาํนาจลงนามใน LH ซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทั โดย นายอนันต ์
อศัวโภคิน อาจจะเขา้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโ์ดยผ่าน LH และ/หรือ บริษทัย่อย และ/
หรือ บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัในสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที�ออกและเสนอขายและ  

 
(3) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั ซึ� งมีผูถื้อหุน้ใหญ่คือ LH เป็นผูจ้ดัการกองทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ถือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

 
ทั&งนี&  เนื�องจากการเขา้ทาํรายการที�ระบุตามวาระที� 6 และวาระที� 7  มีขนาดของรายการที�เกี�ยวโยงกนัรวมทั&งสิ&น
เท่ากบัร้อยละ 50.08 ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของบริษทั (ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2556 บริษทัมีสินทรัพยที์�มี
ตวัตนสุทธิเท่ากบั 10,942.67 ลา้นบาท) ซึ� งมีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิ
ของบริษทั ดงันั&น บริษทัจึงมีหน้าที�ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการทาํรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์และขอ
อนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั&งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุ้นที�มีส่วนไดเ้สีย และบริษทั ตอ้งจดัส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อ
หุน้พร้อมความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อน
วนัประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 

   
  ในการทาํรายการต่างๆ ก็ตอ้งไดรั้บความเห็นจากที�ปรึกษาการเงินอิสระ  ซึ� งที�ปรึกษาการเงินอิสระ ก็
ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 
1.การเขา้ทาํสัญญาใหเ้ช่าพื&นที�บางส่วนในราคาก่อนหกัค่าใชจ่้ายไม่ตํ�ากวา่ 4,060 ลา้นบาทมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล เนื�องจากบริษทัไดรั้บเงินหลงัหักค่าใชจ่้ายและหลงัหักลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ม่
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เกิน 1,420 ลา้นบาทแลว้จะมีเงินสดรับสุทธิเหลือไม่ตํ�ากวา่ 2,540 ลา้นบาท เพื�อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในการขยาย
กิจการ ประกอบกบัอยูใ่นช่วงราคาที�ประเมินโดยที�ปรึกษาทางการเงินอิสระที�เท่ากบั 3,886.23 – 4,190.39 ลา้น
บาท เป็นราคาที�เท่ากบัร้อยละ 95 ของราคาเฉลี�ยของผูป้ระเมินมลูค่าทรัพยสิ์นอิสระ 2 ราย 
บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จาํกัด จะมีรายได้จากการเป็นผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน โดยอัตรา
ค่าธรรมเนียมที�ไดรั้บอยู่ในอตัราที�ใกลเ้คียงกบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอื์�นๆ 
ที�มีลกัษณะใกลเ้คียง 

  
2.   การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินกว่า 1,420 ล้านบาท เป็นรายการที� เหมาะสมและ
สมเหตุสมผล เนื�องจากบริษทัจะไดรั้บเงินปันผลจากการลงทุน โดยที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไดศึ้กษาอตัรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที์�มีลกัษณะการลงทุนในสิทธิการเช่าในศูนยก์ารคา้
แห่งอื�น ตั&งแต่ปี 2553 – 2555 จนถึงวนัที� 26 สิงหาคม 2556 (ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ซึ� งประชุม
เมื�อวนัที� 27 สิงหาคม 2556 ) มีอตัราผลตอบแทนเงินปันผลเท่ากบัร้อยละ 5.23 – 8.73 ซึ� งเป็นอตัราผลตอบแทน
ที�สูงกวา่อตัราดอกเบี&ยเงินกูย้มืระยะยาวเฉลี�ยของบริษทัที�ร้อยละ 3.70 ต่อปี     

  

จึงขอเสนอต่อที�ประชุมผู ้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์แอล เอช ชอ้ปปิ& ง เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์) ในจาํนวนเงินไม่เกินหนึ� งในสาม
ของราคาประเมินทรัพยสิ์นเฉพาะส่วนทรัพยสิ์นที�บริษทัให้เช่าและจาํหน่ายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
โดยในเบื&องตน้คาดว่ามูลค่าการซื&อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจ์ะมีมูลค่าไม่เกิน 1,420 ลา้น
บาท 

 
มติที�ประชุม    ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช ชอ้ป

ปิ& ง เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์) ในจาํนวนเงินไม่เกินหนึ� งในสามของราคาประเมินทรัพยสิ์น
เฉพาะส่วนทรัพยสิ์นที�บริษทัใหเ้ช่าและจาํหน่ายใหแ้ก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์โดยในเบื&องตน้คาดว่ามูลค่า
การซื&อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจ์ะมีมลูค่าไม่เกิน 1,420 ลา้นบาท 
ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี�ของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี&  

มติที�ประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 4,004,508,584 99.3559 
 - ไม่เห็นดว้ย 11,842,423 0.2938 
 - งดออกเสียง 14,116,514 0.3502 
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 2,603,375,096 - 

 
หมายเหตุ ภายหลงัจากที�ประชุมไดพิ้จารณาวาระที� 7 เสร็จสิ&นแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ&นจาํนวน 2 ราย เป็นจาํนวน 
6,190 หุน้ ดงันั&น จาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั&งสิ&น 1,515 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั&งสิ&น 6,633,848,807 หุน้ 
และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระที� 8 เพิ�มขึ&น   
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วาระที� 8  พิจารณาอนุมัติมอบอํานาจให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

เป็นผู้มีอาํนาจในการเจรจาต่อรอง ลงนามและการตกลง เข้าทําเอกสารและสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการเข้าทํา

ธุรกรรมต่าง ๆ กบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 ประธานที�ประชุมแถลงให้ที�ประชุมทราบว่า  สืบเนื�องจากวาระที� 6 และ 7  ตามที�ไดเ้สนอหลกัการและวิธีการ

ต่าง ๆ ซึ� งจาํเป็นตอ้งมีเอกสารและขั&นตอนหลายอย่าง ดงันั&นการมอบอาํนาจให้กับคณะกรรมการและ/หรือ
กรรมการผูจ้ดัการและ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามเป็นผูมี้อาํนาจในการเจรจาต่อรอง ลงนามและการตกลง 
เขา้ทาํเอกสารและสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการเขา้ทาํธุรกรรมต่าง ๆ กบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์จึงมี
ความจาํเป็นเพื�อใหก้ารดาํเนินการต่าง ๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตวั 

 
จึงขอเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัให้บริษทัมอบอาํนาจให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการ
ผูจ้ดัการและ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามเป็นผูมี้อาํนาจในการเจรจาต่อรอง ลงนามและการตกลง   เขา้ทาํ
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ทาํธุรกรรมต่าง ๆ   กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
แอล เอช ชอ้ปปิ& ง เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์) ตลอดถึงอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อนัเป็นผล
ให้การดาํเนินการต่างๆ ของบริษทั ที�เกี�ยวขอ้งกับการเขา้ทาํธุรกรรมต่าง ๆ กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บรรลุผลสาํเร็จและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ผูถื้อหุน้  คุณไพบูลย ์ เสรีววิฒันา ผูรั้บมอบฉนัทะ 
เนื�องจากการเจรจาต่อรองเป็นการต่อรองกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งทั&งหมด  การตดัสินใจควรมีคณะกรรมการอิสระ
ให้ความเห็นชอบ  และมีเสียงกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่านเขา้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  เพื�อพิทกัษ์
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  

กรรมการ  กรรมการอิสระทั&ง 4 ท่านไดพิ้จารณาอยา่งถี�ถว้นใน และใหค้วามเห็นชอบในประเดน็เหล่านี&แลว้  โดยตระหนัก
ถึงความจาํเป็นและประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั โดยอยูบ่นพื&นฐานของการทาํผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นโดย
ถว้นหน้า ซึ� งเรื�องนี& คณะกรรมการตรวจสอบก็ไดพิ้จารณาแลว้ซึ� งเห็นดว้ยกบัคณะกรรมการในการดาํเนินการ
ตามวาระนี&  

ผูถื้อหุน้ คุณวสันต ์พงษพุ์ทธมนต ์
 การมอบอาํนาจดงักล่าว  น่าจะแยกใหเ้ป็นคณะกรรมการมีอาํนาจในการเจรจาต่อรอง ส่วนการลงนามก็ให้มอบ

อาํนาจใหก้รรมการผูจ้ดัการได ้ ขอใหพิ้จารณาตรงนี&  
กรรมการ การเจรจาต่อรองแมจ้ะเป็นกรรมการท่านใดท่านหนึ�งเจรจา  แต่สุดทา้ยก็ตอ้งผา่นคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณา 
 
มติที�ประชุม    ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจในการเจรจาต่อรอง และ

ให้กรรมการผูจ้ดัการและ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มีอาํนาจลงนามและการตกลง  เขา้ทาํเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ทาํธุรกรรมต่าง ๆ กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช ชอ้ป
ปิ& ง เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์) ตลอดถึงอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อันเป็นผลให้การ
ดาํเนินการต่างๆ ของบริษทั ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ทาํธุรกรรมต่าง ๆ กบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบ์รรลุผล
สาํเร็จและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกึ�งหนึ�งของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี&  

มติที�ประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 6,633,822,007 100 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0 
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- งดออกเสียง 26,800 ไม่นบัรวม 
 
  หลงัจากประชุมเสร็จ  กรรมการผูจ้ดัการไดชี้&แจงเรื�องการเปิดสาขาเมกาโฮม  ว่าปัจจุบนัไดเ้ปิดไปแลว้ 1 สาขา 

คือ สาขารังสิต  และจะเปิดอีก 1 สาขา คือสาขาแม่สอด  เนื�องจากเป็นธุรกิจใหม่ตอ้งใชเ้วลาในการปรับปรุงให้
ดีขึ&น 

 
ผูถื้อหุน้ คุณฐาปณัฐ จนัทรหงษ ์ไดส่้งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ดงันี&  
 1.การทาํกองทุนอสังหาริมทรัพย ์เหตุใดยงัไม่เป็นกอง  REIT 
 2.การที�บริษทัจดัการกองทุนรวมแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ (LH Fund) เป็นผูจ้ดัการกองทุน  ผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ บมจ. 

แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จะเอื&อประโยชนท์ั&งทางตรงและทางออ้มหรือไม่อยา่งไร  
LH Fund 1.ปัจจุบันการทาํ REIT  ยงัไม่สามารถจดัตั&งได ้เนื�องจากยงัติดปัญหาบางประการทางดา้นภาษีมูลค่าเพิ�ม 

เนื�องจากกอง REIT ไม่มีเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรเป็นของตนเองดว้ยไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล คงตอ้งรอ
ประกาศเรื�องกฎเกณฑใ์หช้ดัเจนก่อน 
2.การจดัตั&งกองทุนจะมีส่วนงานหลายฝ่ายเขา้มาดูแลผลประโยชน์ของตนเอง  ทั&งที�ปรึกษาทางการเงินของแต่
ละฝ่าย ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ  ที�ปรึกษากฎหมายของแต่ละฝ่าย รวมทั&งตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ ซึ� ง
ตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ� งจะเป็นผูดู้แลผลประโยชน์
ให้กับผูถื้อหุ้นรายย่อยอยู่แลว้  เพราะฉะนั&นกองทุนจะมีคนที�เกี�ยวขอ้งมาคานอาํนาจดูแลผลประโยชน์ของ
ตนเอง สาํหรับผูบ้ริหารกองทุนก็จะมี คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรวจสอบทุก 2 
ปี  

ผูถื้อหุน้ คุณฐาปณัฐ จนัทรหงษ ์ไดส่้งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ดงันี&  
 การประกนัภยัจะครอบคลุมพื&นที�ที�เขา้กองและไม่เขา้กองอยา่งไร  
กรรมการ การประกนัภยัจะครอบคลุมพื&นที�ทั&งศูนย ์ สาํหรับค่าเบี&ยประกนัก็จะเฉลี�ยตามสัดส่วนระหวา่งพื&นที�ที�เขา้กอง

และที�ไม่เขา้กอง 
ผูถื้อหุน้ คุณเพญ็ศรี จินตนานนท ์ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 ที�ผา่นมาจ่ายปันผลเป็นหุน้  ทาํไมไม่จ่ายเป็น Warrant 
กรรมการ การจ่ายเป็น Warrant  เท่ากบับริษทัตอ้งจ่ายเงินปันผลเป็น Cash  ก่อนใหผู้ถื้อหุน้ Exercise เป็น Warrant  แต่

การจ่ายเป็นหุน้  ใหเ้ป็นหุน้แต่เงินยงัอยูก่บับริษทั  เพื�อนาํไปใชใ้นการขยายสาขา 
ผูถื้อหุน้ คุณสมคิด วงศภ์ากร  

สินคา้ของเมกาโฮม และโฮมโปรมีที�ทบัซอ้นกนัหรือไม่ 
กรรมการ มีบางส่วนที�ทบัซอ้นกนั  แต่จบักลุ่มตลาดต่างกนั  เมกาโฮมจบักลุ่มผูรั้บเหมา แต่โฮมโปรจบักลุ่มลูกคา้ END 

USER 
ผูถื้อหุน้ คุณสุริยา สรรพอาษา  
 กองทุนที�ตั&งมีระยะเวลา 27 ปี  เมื�อครบ 27 ปีแลว้ทรัพยสิ์นเป็นอยา่งไร 
กรรมการ เมื�อครบ 27 ปีแลว้ทรัพยสิ์นจะกลบัเป็นกรรมสิทธิh ของบริษทั 
ผูถื้อหุน้ อยากใหบ้ริษทัขายสินคา้เกี�ยวกบัการดูแลสิ�งแวดลอ้ม 
กรรมการ สินคา้ที�เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มโดยตรงยงัไม่มี แต่มีสินคา้บางชนิดที�มีส่วนประกอบที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม เช่น 

เฟอร์นิเจอร์ สี เป็นตน้ ยิ�งไปกวา่นั&น ปัจจุบนับริษทัไดท้าํเรื�อง Solar Cell โดยอยูใ่นช่วงการหาผูร่้วมโครงการที�
มีความเชี�ยวชาญมาดาํเนินการให้ 

ผูถื้อหุน้ คุณสมภพ คงวรรณ 
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 1.นอกจากการตั&งกองทุนนี&แลว้ในอนาคตจะมีกองทุนอื�นอีกหรือไม่ 
 2.บริษทัหนีเรื�องหนี& เสียในการขายผูรั้บเหมา  และเพราะเหตุใดตอนนี& ถึงมาทาํธุรกิจที�ขายผูรั้บเหมา 
กรรมการ 1.การตั&งกองทุนในอนาคตยงัไม่ทราบตอ้งดูตลาดก่อน 
 2.การขายผูรั้บเหมาจะขายเงินสด  ถา้เป็นเครดิตจะตอ้งมี BG มาเป็นหลกัประกนัเพื�อลดความเสี�ยงต่อเรื�องหนี&

เสีย  
  
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามต่อไปอีก  จึงปิดการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั& งที� 1/2556 
ปิดประชุมเวลา   12.10  น. 
 
 
    ลงชื�อ                                                 ประธานที�ประชุม 
                            (          นายรัตน์  พานิชพนัธ์           ) 
 
 
    ลงชื�อ    เลขานุการบริษทั 
                                                  (       นางสาววรรณี  จนัทามงคล       ) 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

 Proxy (Form A) 
 

เขียนที	/ Made at………………………………………………. 
วนัที	/Date…………เดือน/Month……………….…พ.ศ./ Year………… 

(1) ข้าพเจ้า/ I/We………………………………………..………………….สญัชาต/ิ Nationality…………………………..……....อยูบ้่านเลขที	/Reside 
at……………ถนน/Street………..…....…ตําบล/แขวง/Sub-District……….………….อําเภอ/เขต/District………………….จงัหวดั/Province………………… 
ประเทศ/Country…………………………รหสัไปรษณีย์/ Postal Code………………. 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั Tงสิ Tนรวม/am/are (a) shareholder(s) of Home Product Center 
Public Company Limited, holding a total number of………………….หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั/ and having the right to vote equal 
to........................................เสียง ดงันี T/ votes as follows: 

หุ้นสามญั/ Ordinary share………………………………………หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั/ having the right to vote equal 
to…………………………….เสียง/ votes 

หุ้นบริุมสิทธิ/ Preferred share……………………………………หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั/ having the right to vote equal 
to……………………………..เสียง/ votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint 
(1) ชื	อ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขที	 / Reside at…………..…ถนน/ Street……………………………ตําบล/แขวง / Sub-District………………………อําเภอ/

เขต/District...................................จงัหวดั/Province.……………………… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 
(2) ชื	อ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขที	 / Reside at…………..…ถนน/ Street……………………………ตําบล/แขวง / Sub-District………………………อําเภอ/

เขต/District...................................จงัหวดั/Province.……………………… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 
 (3) ชื	อ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขที	 / Reside at…………..…ถนน/ Street……………………………ตําบล/แขวง / Sub-District………………………อําเภอ/

เขต/District...................................จงัหวดั/Province.……………………… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..…….. 
 

คนหนึ	งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื	อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ใน

วนัพฤหสับดทีี	 10 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั Tน 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที	 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที	จะพงึเลื	อนไปในวนั เวลา และสถานที	อื	นด้วย /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 2014 on Thursday 10th April 2014 at 10.00 
a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel  662 Rama IV Road, Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any 
adjournment thereof. 

กิจการใดที	ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั Tน ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําการเองทกุประการ/ Any act(s) taken by the Proxy at the 
meeting shall be deemed to be taken by myself/ ourselves in every respect. 

       
ลงชื	อ/ Signed………………………………ผู้มอบฉันทะ/ Appointer                 ลงชื	อ/Signed………….……..…………….ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
                     (............................. .............)                                                                                       (………………………………)                                         
หมายเหตุ/ Remarks 

ผู้ ถือหุ้นที	มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื	อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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 splitted  for more than one Proxy. 

อากรแสตมป์  

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Proxy (Form B) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ Shareholder Registration No. …………………………….. 
 

เขียนที'/ Made at…………………………………………………
วนัที'/Date…….เดือน/Month……………….…พ.ศ./ Year…….. 

 
(1) ข้าพเจ้า/I/We……………………………….………………………...สญัชาต/ิNationality…………………………..อยูบ้่านเลขที'/ 

Reside at…………..……..…ถนน/Street……..…………………....…ตําบล/แขวง/Sub-District…………………..……..………….อําเภอ/เขต/ 
District……………………………. จงัหวดั/Province………………….……ประเทศ/Country………………………..……รหสัไปรษณีย์/ Postal 
Code………………. 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั Vงสิ Vนรวม/ Being (a) shareholder(s) of Home 
Product Center Public Company Limited, holding a total number of………………….หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั/ and 
having the right to vote equal to……………………………..เสียง ดงันี V/ votes as follows: 

หุ้นสามญั/ Ordinary share………………………………………………หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั/ having the 
right to vote equal to…………………………………………..เสียง/ votes 

หุ้นบริุมสิทธิ/ Preferred share…………………………………………...หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั/ having the 
right to vote equal to…………………………………………  เสียง/ votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint  
     (1) ชื'อ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขที' / Reside at……………..………….…ถนน/ Street…………………………………….……ตําบล/แขวง/ Sub-District 

…………………………อําเภอ/เขต/District……….................... .......จงัหวดั/Province.………….......…… รหสัไปรษณีย์/ Postal 
Code…………….……..……..หรือ/or 

 (2) ชื'อ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขที' / Reside at……………..………….…ถนน/ Street…………………………………….……ตําบล/แขวง/ Sub-District 

…………………………อําเภอ/เขต/District……….................... .......จงัหวดั/Province.………….......…… รหสัไปรษณีย์/ Postal 
Code…………….……..……..หรือ/or 

 (3) ชื'อ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขที' / Reside at……………..………….…ถนน/ Street…………………………………….……ตําบล/แขวง/ Sub-District 

…………………………อําเภอ/เขต/District……….................... .......จงัหวดั/Province.………….......…… รหสัไปรษณีย์/ Postal 
Code…………….……..…….. 

 
คนหนึ'งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื'อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2557 ในวนัพฤหสับดีที' 10 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั Vน 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที' 662 ถนนพระราม 4 
แขวงบางรัก เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  หรือที'จะพึงเลื'อนไปในวนั เวลา และสถานที'อื'นด้วย /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 2014 on Thursday 10th April 2014 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel  662 Rama IV Road, Bangrak Sub 
District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof. 

 

อากรแสตมป์  

20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Vงนี Vดงันี V / In the meeting, I/ we authorize 
the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 

 
□  วาระที' 1  เรื'องพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Vงที' 1/2556 
    Agenda 1  To consider and approve of the Minutes of The Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2013.        

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

    □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance 
 with my/ our objectives as follows: 

        □ เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove              □ งดออกเสียง/ Abstain 
  

□  วาระที' 2   เรื'องพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 
    Agenda 2 To consider for acknowledgement of the Company’s Operation Result of the Year 2013. 

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

    □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance 
  with my/ our objectives as follows: 

        □ เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove              □ งดออกเสียง/ Abstain 
 
□  วาระที' 3   เรื'องพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน  และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชี

 สิ Vนสดุ ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2556 
       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 2013. 
         □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร/ The Proxy has the right 

  to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
    □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance 

  with my/ our objectives as follows: 
        □ เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove              □ งดออกเสียง/ Abstain 

 
□  วาระที' 4   เรื'องพิจารณาอนมุตัิจา่ยปันผลและการจดัสรรเงินกําไรเพื'อเป็นทนุสํารองตามกฎหมายประจําปี 2556  
     Agenda 4 To consider  the approval of the  dividend payment and the allocation of  profit for legal reserve fund for the year 

2013. 

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

    □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance  
  with my/ our objectives as follows: 

        □ เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove              □ งดออกเสียง/ Abstain 
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□  วาระที' 5   เรื'องพิจารณาอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที'คงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลระหว่าง
กาล ตามมติที'ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Vงที' 1/2556  จํานวน 296,905 หุ้น มลูค่าที'ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื'อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

       Agenda 5 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by way of eliminating the 296,905 
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. 1/2013, and the amendment to Article 4 

of the Memorandum of Association in order to be in line with the decrease of registered capital. 

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

    □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance 
  with my/ our objectives as follows: 

        □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove              □ งดออกเสียง/ Abstain 
 

□  วาระที' 6    เรื'องพิจารณาอนมุตัิให้เพิ'มทนุจดทะเบียนจํานวน 1,370,350,000 หุ้น เพื'อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์
 สนธิของบริษัทข้อ 4  เพื'อให้สอดคล้องกบัการเพิ'มทนุจดทะเบียน 

   Agenda 6  To consider the approval for the increase of registered capital 1,370,350,000 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) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร/ The Proxy has the right 
  to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

    □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance 
  with my/ our objectives as follows: 

        □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove              □ งดออกเสียง/ Abstain 

 

□ วาระทีP 7   เรื'องพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทนุเพื'อรองรับการจา่ยหุ้นปันผล  
Agenda 7 To consider the approval for the increased shares allocation to support the stock dividend payment. 

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

    □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance 
  with my/ our objectives as follows: 

        □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove              □ งดออกเสียง/ Abstain 
 

□ วาระทีP 8   เรื'องพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ'มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) 
Agenda 8 To consider the approval for the amendment of Clause 3 of Memorandum of Association of the Company 

(Objectives). 

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

    □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance 
  with my/ our objectives as follows: 

        □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove              □ งดออกเสียง/ Abstain 
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□ วาระทีP 9   เรื'องพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ'มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 ซึ'งเกี'ยวกบัอํานาจกรรมการในการลงลายมือชื'อแทนบริษัท 

 Agenda 9 To consider the approval for the amendment to the Articles of Association of the Company, Article 24 in relation 

to the authorized signatory of the Company’s directors. 

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

    □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance 
  with my/ our objectives as follows: 

        □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove              □ งดออกเสียง/ Abstain 
 

□  วาระที' 10   เรื'องพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั Vงกรรมการบริษัทแทนกรรมการที'ต้องออกตามวาระ 
      Agenda 10 To consider the approval the re-appointment of the Company’s directors in place of the directors who are retired 

by rotation.   
         □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร/ The Proxy has the right 

  to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
    □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance 

  with my/ our objectives as follows: 
□  การแตง่ตั Vงกรรมการทั Vงชดุ / Appointment all proposed directors. 

 □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 
 

□  การแตง่ตั Vงกรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment individual director. 
 1.นายอนนัต์      อศัวโภคิน  (Mr. Anant  Asavabhokhin)  
 ตําแหน่ง/Position     ประธานกรรมการ/ Chairman of Director   
 □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 
 2.นายพงส์         สารสิน (Mr. Pong  Sarasin)  
 ตําแหน่ง/Position    กรรมการและกรรมการอิสระ / Director and Independent Director  
 □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 
 3.นายคณุวฒิุ    ธรรมพรหมกลุ (Mr. Khunnawut Thumpomkul)    
  ตําแหน่ง/Position     กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ / Director and Managing Director 
 □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 
 4.นายอาชวิณ   อศัวโภคิน (Mr. Achawin Asavabhokin)      

ตําแหน่ง/Position                      กรรมการ / Director  
 □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 

 
□  วาระที' 11  เรื'องพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 
     Agenda 11  To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2014. 
          □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร/ The Proxy has the right 

  to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
    □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance 

  with my/ our objectives as follows: 
        □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove              □ งดออกเสียง/ Abstain 
 



38 
 

□  วาระที' 12   เรื'องพิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2556 
      Agenda 12 To consider the approval the payment of directors’ bonus for the Year 2013. 
      □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร/ The Proxy has the right 

 to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
    □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance 

  with my/ our objectives as follows: 
        □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove              □ งดออกเสียง/ Abstain 

   

□   วาระที' 13  เรื'องพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั Vงผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2557 
       Agenda 13 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the year 2014. 

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

    □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance 
  with my/ our objectives as follows: 

        □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove              □ งดออกเสียง/ Abstain 
 

□  วาระที' 14 เรื'องพิจารณาเรื'องอื'นๆ (ถ้ามี) 
    Agenda 14 Other business (If any) 

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

    □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance 
  with my/ our objectives as follows: 

        □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove              □ งดออกเสียง/ Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที'ไมเ่ป็นไปตามที'ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี V  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั Vนไม่

ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น / 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) ในกรณีที'ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที'ที'ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื'องใดนอกเหนือจากเรื'องที'ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที'มีการแก้ไขเปลี'ยนแปลงหรือเพิ'มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร / 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. 

 
กิจการใดที'ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีที'ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที'ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ

ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ / 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. 
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ลงชื'อ/ Signed…………………………………………ผู้มอบฉันทะ/ Appointer 

(………………………………………...) 
      

 
ลงชื'อ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 

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

1. ผู้ ถือหุ้นที'มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่ สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื'อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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. วาระเลือกตั Vงกรรมการสามารถเลือกตั Vงกรรมการทั Vงชดุหรือเลือกตั Vงกรรมการเป็นรายบคุคล 
 As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director. 
 
3. ในกรณีที'มีวาระที'จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที'ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ'มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attached Sheet to the Proxy Form B 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the 
shareholder of Home Product Center Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัพฤหสับดีที' 10 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั Vน 1 โรงแรม
แมนดาริน เลขที' 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที'จะพงึเลื'อนไปในวนั เวลา และสถานที'อื'นด้วย / In 
the  Annual General Meeting of Shareholders for the Year  2014 on Thursday 10th April 2014 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st 
Floor, Mandarin Hotel  662 Rama IV Road, Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof. 

 

□ วาระที'/ Agenda……………เรื'อง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร/  The Proxy has the right to consider 

and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
   □ เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain  

□ วาระที'/ Agenda……………เรื'อง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร/ The Proxy has the right  to consider 

and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี V / The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
   □ เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที'/ Agenda...................เรื'อง/Subject เลือกตั Vงกรรมการ (ตอ่) / appointment of director (continued) 

    ชื'อกรรมการ / Name of Director …………………………………….. 
   □ เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 
   ชื'อกรรมการ / Name of Director .................................................... 
   □ เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 
   ชื'อกรรมการ / Name of Director .................................................... 
   □ เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 
   ชื'อกรรมการ / Name of Director .................................................... 
   □ เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 
 
   ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ/ I/ we hereby 

certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 
 
 

ลงชื'อ/ Signed……………..………..……………ผู้มอบฉันทะ/ Appointer     ลงชื'อ/Signed……….…...…………………ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy  
                    (……….…………………………)                                                         (………………………………) 
     วนัที'/ Date………..../.……………/……...…..                                            วนัที'/ Date…………/…………./…………. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

(เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั !งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
Proxy (Form C) 

(For Foreign shareholders who authorize the custodian in Thailand as proxy) 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น / Shareholder Registration No.……………………………………………………….. 
 เขียนทีF/ Made at…………….……………………………… 
 วนัทีF/Date……..เดือน/Month……………พ.ศ./Year……… 

 

(1) ข้าพเจ้า/ I/We……………………………….……………………สญัชาต/ิ Nationality……………………….อยูบ้่านเลขทีF/ 
Reside at……………ถนน/ Street………..……………………....…ตําบล/แขวง/ Sub-District…………………….………….อําเภอ/เขต/ 
District………………….จงัหวดั/Province…………….……….……รหสัไปรษณีย์/Postal Code……………... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (As the Custodian of (Please specify the fund name / shareholder name) ให้กบั
................................................... ...................................... ซึFงเป็นถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น
จํานวนทั !งสิ !นรวม/ am/ are (a) shareholder(s) of Home Product Center Public Company Limited, holding a total number of 
…………………………...หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั/ and having the right to vote equal to ……….………………
เสียง ดงันี !/ votes as follows: 

หุ้นสามญั/ Ordinary share…………………………………หุ้น/ share, ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั/ having the right to vote 
equal to……………………………………………เสียง/ votes 

หุ้นบริุมสิทธิ/ Preferred share………………………………หุ้น/ share, ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั/ having the right to vote 
equal to……………………………………………เสียง/ votes 

 

(2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint  
 (1) ชืFอ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขทีF / Reside at……………..ถนน/ Street………………………ตําบล/แขวง / Sub-District……..………… อําเภอ/

เขต/District...................................จงัหวดั/Province.………………………..รหสัไปรษณีย์/Postal Code……………หรือ/ or 
(2) ชืFอ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขทีF / Reside at……………..ถนน/ Street………………………ตําบล/แขวง / Sub-District……..………… อําเภอ/

เขต/District...................................จงัหวดั/Province.………………………..รหสัไปรษณีย์/Postal Code……………หรือ/ or 
 (3) ชืFอ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขทีF / Reside at……………..ถนน/ Street………………………ตําบล/แขวง / Sub-District……..………… อําเภอ/

เขต/District...................................จงัหวดั/Province.………………………..รหสัไปรษณีย์/Postal Code…………… 

คนหนึFงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพืFอเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2557 ในวนัพฤหสับดีทีF 10 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั !น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขทีF 662 ถนนพระราม 
4 แขวงบางรัก เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  หรือทีFจะพึงเลืFอนไปในวนั เวลา และสถานทีFอืFนด้วย /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 2014 on Thursday 10th April 2014 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel  662 Rama IV Road, 
Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof. 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั !งนี ! ดงันี ! /In the meeting, I/we 
authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 

 

อากรแสตมป์  

20 บาท 
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□ มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั !งหมดทีFถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / Equal to the total number of my/ our shares 
and having the right to vote  

□   มอบฉันทะบางสว่น คือ/ assign partial number of my/our shares and having the right to vote as follows; 
 □  หุ้นสามญั / Ordinary share………………………………หุ้น / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / having 

the right to vote equal to..……………...……เสียง / share 
 □  หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share……………………………..หุ้น / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / having 

the right to vote equal to..…………...………เสียง / share 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั !งหมด / Total votes are……………………………...เสียง / votes          

 
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั !งนี ! ดงันี !/ In the meeting, I/ we 

authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 
 □   วาระทีF 1  เรืFองพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั !งทีF 1/2556 

 Agenda1  To consider and approve of the Minutes of The Extraordinary General Meeting of the 

 Shareholders No.1/2013. 

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

      □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

□  วาระทีF 2       เรืFองพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 
  Agenda 2 To consider for acknowledgement the Company’s Operation Result of the Year 2013. 

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

      □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  

 
□   วาระทีF 3        เรืFองพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน  และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ   และรายงานของผู้สอบบญัชี

 สําหรับรอบปีบญัชีสิ !นสดุ ณ วนัทีF 31 ธันวาคม 2556                       
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 

2013. 
 □   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีFเห็นสมควร / The Proxy 

  has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
      □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in 

accordance with my/ our objectives as follows: 
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  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  

 
□  วาระทีF 4   เรืFองพิจารณาอนมุตัิจา่ยปันผลและการจดัสรรเงินกําไรเพืFอเป็นทนุสํารองตามกฎหมายประจําปี 2556 

Agenda 4   To consider  the approval of the dividend payment and the allocation of profit for legal

 reserve fund for the year 2013. 

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

      □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

□   วาระทีF 5   เรืFองพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยวิธีตดัหุ้นสามัญจดทะเบียนทีFคงเหลือจากการ
 จดัสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล ตามมติทีFประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั !งทีF 1/2556  จํานวน 296,905 หุ้น มลู
 คา่ทีFตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพืFอให้สอดคล้องกับการลดทนุจด
 ทะเบียน 
 Agenda 5 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by way of

 eliminating the 296,905 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. 1/2013, and the amendment to Article 4 of the Memorandum of 

 Association in order to be in line with the decrease of registered capital. 

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

      □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

□  วาระทีF 6    พิจารณาอนมุตัิให้เพิFมทนุจดทะเบียนจํานวน 1,370,350,000  หุ้น เพืFอรองรับการจา่ยหุ้นปันผล  และแก้ไข
  หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  เพืFอให้สอดคล้องกบัการเพิFมทนุจดทะเบียน 

    Agenda 6  To consider the approval for the increase of registered capital 1,370,350,000 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) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีFเห็นสมควร / The Proxy 
 has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
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      □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

□ วาระทีP 7   พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิFมทนุเพืFอรองรับการจา่ยหุ้นปันผล  
 Agenda 7 To consider the approval for the increased shares allocation to support the stock dividend 

 payment. 

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

      □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  

 
□ วาระทีP 8   เรืFองพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิFมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) 

Agenda 8 To consider the approval for the amendment of Clause 3 of Memorandum of Association of the 

Company (Objectives). 

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

      □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

□ วาระทีP 9   เรืFองพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิFมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 ซึFงเกีFยวกบัอํานาจกรรมการในการลงลายมือ 
  ชืFอแทนบริษัท 

 Agenda 9 To consider the approval for the amendment to the Articles of Association of the Company,  

   Article 24 in relation to the authorized signatory of the Company’s directors. 

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

      □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  

 
 



45 
 

□  วาระทีF 10   เรืFองพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั !งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีFต้องออกตามวาระ 
         Agenda 10 To consider the approval the re-appointment of the Company’s directors in place of the 

 directors who are retired by rotation.     
 □   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีFเห็นสมควร / The Proxy 

  has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
      □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in 

accordance with my/ our objectives as follows: 
 
  □ การแตง่ตั !งกรรมการทั !งชดุ / Appointment all proposed directors 
  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove.......................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 
  □ การแตง่ตั !งกรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment individual director 

   โดยมีรายชืFอกรรมการดงัตอ่ไปนี ! / As the following director’s names: 
 1.นายอนนัต์      อศัวโภคิน  (Mr. Anant  Asavabhokhin) 

  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove.......................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 
   2.นายพงส์         สารสิน (Mr. Pong  Sarasin)  
   □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  

  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove.......................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 
   3.นายคณุวฒิุ    ธรรมพรหมกลุ  (Mr. Khunnawut Thumpomkul)       

  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove.......................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 
   4.นายอาชวิณ   อศัวโภคิน        (Mr. Achawin Asavabhokin)      
   □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  

  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  

 
□   วาระทีF 11  เรืFองพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 

 Agenda 11    To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2014. 

 □   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีFเห็นสมควร / The Proxy 
  has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
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      □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

□   วาระทีF 12   เรืFองพิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2556 
 Agenda 12 To consider the approval the payment of directors’ bonus for the Year 2013.      

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

      □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

□  วาระทีF 13  เรืFองพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั !งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2557 
Agenda 13 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the 

Year 2014.  

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

      □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

□   วาระทีF 14 เรืFองพิจารณาเรืFองอืFนๆ (ถ้ามี) 
                     Agenda 14 Other business (If any) 

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

      □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in 
accordance with my/ our objectives as follows: 

  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดทีFไมเ่ป็นไปตามทีFระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ! ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นั !นไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น  / 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. 
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(6) ในกรณีทีFข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีทีFทีF
ประชมุมีการพิจารณา หรือลงมติในเรืFองใดนอกเหนือจากทีFระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีFมีการแก้ไขเปลีFยนแปลงหรือเพิFมเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีFเห็นสมควร/  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. 

  กิจการใดทีFผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีFผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามทีFข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทาํเองทกุประการ / 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. 

 
 

ลงชืFอ/ Signed…………………………………………ผู้มอบฉันทะ/ Appointer 
(………………………………………...) 

      
 
ลงชืFอ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 

(………………………………………..) 
 
หมายเหต/ุ Remarks 

1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี !/ใช้เฉพาะกรณีทีFผู้ ถือหุ้นทีFปรากฎชืFอในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ  และแตง่ตั !งให้คสัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั !น  / 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.   หลกัฐานทีFต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะคือ /  Evidences to be attached to the Proxy are: 
(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

      Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the 
shareholder. 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
 A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the 
custodian business. 

3.  ผู้ ถือหุ้นทีFมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพืFอแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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.  วาระเลือกตั !งกรรมการสามารถเลือกตั !งกรรมการทั !งชดุหรือเลือกตั !งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director. 

5.  ในกรณีทีFมีวาระทีFจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีFระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิFมเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attached Sheet to the Proxy Form C. 
 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the 
shareholder of Home Product Center Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัพฤหสับดีทีF 10 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั !น 1 
โรงแรมแมนดาริน เลขทีF 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  หรือทีFจะพงึเลืFอนไปในวนั เวลา และสถานทีF
อืFนด้วย / In the  Annual General Meeting of Shareholders for the Year  2014 on Thursday 10th April 2014 at 10.00 a.m. at Grand 
Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel  662 Rama IV Road, Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any 
adjournment thereof. 
 
                □  วาระทีF/ Agenda........................เรืFอง/Subject…………………………………………………………. 
 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีFเห็นสมควร/The Proxy has the right 
   to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

□   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in accordance    
   with my/ our objectives as follows: 

 □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
 □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
 

                □  วาระทีF/ Agenda........................เรืFอง/Subject…………………………………………………………. 
 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีFเห็นสมควร/The Proxy has the right 
   to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

□   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in accordance    
   with my/ our objectives as follows: 

 □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
 □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  

 
                □  วาระทีF/ Agenda........................เรืFอง/Subject…………………………………………………………. 
 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีFเห็นสมควร/The Proxy has the right 
   to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

□   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !/ The Proxy shall vote in accordance    
   with my/ our objectives as follows: 

 □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
 □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
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                □  วาระทีF/ Agenda........................เรืFอง/Subject เลือกตั !งกรรมการ (ตอ่) / appointment of director (continued) 
 ชืFอกรรมการ / Name of Director ………………………………….. 
  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  

 □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove.......................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 ชืFอกรรมการ / Name of Director ………………………………….. 
 □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  

 □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove.......................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 ชืFอกรรมการ / Name of Director ………………………………….. 
 □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  

 □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove.......................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 ชืFอกรรมการ / Name of Director ………………………………….. 
 □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  

 □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove.......................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ/ I/ we hereby 
certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 
 
 
ลงชืFอ/ Signed…..……………….……………ผู้มอบฉันทะ/ Appointer   ลงชืFอ/Signed….……………...….………..ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
                    (…….…………………………)                                                       (.……………………………) 
     วนัทีF/ Date………../……………/………….                                         วนัทีF/ Date………../……………/………. 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 3  
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี �ก่อนเข้าร่วมประชุม(แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นที'เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที$ส่วนราชการออกให้ซึ$งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุ เช่น 
บตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัขี$ หรือหนงัสือเดนิทาง 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที$แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึ$งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื$อ ผู้มอบ

ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที$ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือชื$อ

รับรองสําเนาถกูต้อง 
(ค) เอกสารที$ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ถือหุ้นที'เป็นนิตบุิคคล 
    2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที$ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ$งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิุคคล และมีข้อความ

แสดงให้เหน็วา่ผู้แทนซึ$งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึ$งเป็นผู้ ถือหุ้น 
    2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที$แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุซึ$งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื$อผู้มอบฉนัทะ
และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ$งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลพร้อมประทบัตรา
บริษัท(ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เหน็ว่าผู้แทนนิตบิคุคลซึ$งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึ$ง
เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที$ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
3. ผู้ถือหุ้นซึ'งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิตบุิคคลที'จัดตั �งขึ �นตามกฎหมายต่างประเทศ 
             ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึ$งมิได้มีสญัชาตไิทย หรือซึ$งเป็นนิตบิคุคลที$

จดัตั :งขึ :นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแตก่รณี ทั :งนี : ภายใต้บงัคบัดงัต่อไปนี : 
(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนั :นอาจจะเป็นเอกสารที$ออกโดยส่วนราชการของประเทศที$นิติบคุคลนั :นตั :งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที$

ของนิตบิคุคลนั :นก็ได้ ทั :งนี : จะต้องมีรายละเอียดเกี$ยวกบัชื$อนิตบิคุคล ผู้ มีอํานาจลงลายมือชื$อผกูพนันิตบิคุคลและเงื$อนไขหรือ
ข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื$อ ที$ตั :งสํานกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที$มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบคุคลนั :นรับรอง
ความถกูต้องของคําแปล 

4.ขั �นตอนในการมอบฉันทะ 
(ก) ผู้ ถือหุ้นที$จะต้องลงลายมือชื$อในแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ ในช่องผู้มอบฉันทะ และให้ผู้ รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้ รับมอบ

ฉนัทะ  พร้อมปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาทให้เรียบร้อย   

(ข) แนบเอกสารตามที$ระบใุนข้อ 1,2 และ3 ให้ครบถ้วน  และนําส่งเจ้าหน้าที$ของบริษัทก่อนเข้าประชมุ 
(ค) ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุชื$อ  นายชนินทร์  รุนสําราญ  ในหนงัสือมอบฉันทะ ทั :งนี :ประวตัิกรรมการ

อิสระปรากฏตามสิ$งที$ส่งมาด้วย 3. และนําส่งที$บริษัทก่อนวนัประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าประชมุ 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 3 
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะ  

ข้อมูลกรรมการ 
 

ชื�อ  - นามสกุล นาย ชนินทร์ รุนสําราญ อายุ 66 ปี 
ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ    และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

ที�อยู่ที�ตดิต่อได้ 96/27 หมู่ที& 9 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 
  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)  ปี  2545 

 The Role of Chairman (RCM)  ปี 2545 
 

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ค้าปลีก Home center 

2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอส บี แอล ลิสซิ&ง ธุรกิจ Leasing 

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

   2546 - 2556 กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  ประธาน บมจ. ไทยพาณิชย์สามคัคี ธุรกิจประกนัภยั 
 คณะกรรมการบริหารความเสี&ยง  กรรมการ ประกนัภยั  
 ทรัพยากรบุคคลและพิจารณาคา่ตอบแทน   

   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 1 แหง่ ตําแหน่งกรรมการจํานวน 1 แห่ง ไม่มี 

-บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ -บจก. เอส บี แอล ลิสซิ&ง  
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 การมีส่วนได้เสีย            ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที&เสนอในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครั dงนี d  ยกเว้นวาระการอนมุตัจ่ิายคา่ตอบแทน       
  และคา่บําเหน็จกรรมการ 

 
การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี ' 
ในปัจจุบันและช่วง 
2 ปี ที�ผ่านมา 

1.ไม่เป็นกรรมการที&มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที&ปรึกษาที&     
    ได้รับเงินเดือนประจํา 
2.ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผู้สอบบญัชี ที&ปรึกษากฎหมาย) 

3.ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที&มีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที&     
   ได้อย่างเป็นอิสระ 

 
จาํนวนหุ้นที�ถือครอง - หุ้น คดิเป็น - 
warrant (ESOP) - หุ้น   

 
จํานวนวาระและจํานวนปีที&กรรมการเคยดํารงตําแหน่ง จํานวน  3  วาระ  ได้แก่ ปี  2550 2553 และ 2556 จากจํานวนปีทั dงหมด 8 ปี 
 
สรุปจํานวนครั dงที&เข้าประชมุสําหรับในปีที&ผ่านมาเพื&อประกอบการพิจารณา  ดงันี d 
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท    บริษัทจดัประชมุทั dงหมด  12 ครั dง  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจํานวน  12 ครั dง 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจดัประชมุทั dงหมด  14 ครั dง  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจํานวน  14 ครั dง 
3. การประชมุคณะกรรมการสรรหา           บริษัทจดัประชมุทั dงหมด   2 ครั dง  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจํานวน    2  ครั dง  
    และกําหนดคา่ตอบแทน 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 5 
ข้อมูลกรรมการ 
 

ชื�อ  - นามสกุล นาย อนนัต์ อศัวโภคนิ อายุ 63 ปี 

ตาํแหน่งที�เสนอ ประธานกรรมการ    

  วันที�ได้รับแต่งตั #ง             29 พฤษภาคม 2544 
              (นบัแตว่นัที$แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 
ประวัตกิารศกึษา 

วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบัน 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

M.S. Industrial Engineering Illinois Institute of Technology, USA 

ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (โยธา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ชื�อหลักสูตร  Director Certification Program (DCP)  ปี 2547 
 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ค้าปลีก Home center 

2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ธุรกิจลงทนุ 

2548 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ธนาคารพาณิชย์ 

 กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี ̀ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช สาทร พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2528 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 กรรมการผู้จดัการ   

2526 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ควอลิตีเ̀ฮ้าส์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
ปัจจบุนัดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที$จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 4 แหง่  และ บริษัทที$ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
โดยสงัเขป 3 แหง่ โดยสงัเขป  ได้แก่ 

บริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี ̀

บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บจก. แอล แอนด์ เอช สาทร 

บมจ. ควอลิตีเ̀ฮ้าส์  

 
กรรมการไม่มีการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที$อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
 
จาํนวนหุ้นที�ถือครอง 14,526,271 หุ้น คดิเป็น 0.15% 
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จํานวนวาระและจํานวนปีที$กรรมการเคยดํารงตําแหน่ง จํานวน  4  วาระ  ได้แก่ ปี  2545 ,2548 ,2551 และ 2554  จากจํานวนปีทัง̀หมด 
12 ปี 
 
สรุปจํานวนครัง̀ที$เข้าประชมุสําหรับในปีที$ผ่านมาเพื$อประกอบการพิจารณา  ดงันี ̀
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท       บริษัทจดัประชมุทัง̀หมด  12 ครัง̀  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจํานวน  9  ครัง̀ 
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ข้อมูลกรรมการ 
 

ชื�อ  - นามสกุล นาย พงส์  สารสิน อายุ 86 ปี 

ตาํแหน่งที�เสนอ กรรรมการอิสระ   

  วันที�ได้รับแต่งตั #ง             29 พฤษภาคม 2544 
              (นบัแตว่นัที$แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 
 
ประวัตกิารศกึษา 

วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบัน 

ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิn บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University 

 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2538 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ ค้าปลีก Home center 

2543 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ฮอนด้า ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) ผลิต และประกอบรถยนต์ 

2539 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. แชงกรี –ลา โฮเตล็ ธุรกิจโรงแรม 

2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 กรรมการ บมจ. สมัมากร พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2543 - 2556 ประธานกรรมการ บจก. ไทยนํา̀ทพิย์ ผลิตและจําหน่ายเครื$องดื$ม 

 
ปัจจบุนัดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที$จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 4 แหง่   และบริษัทที$ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
โดยสงัเขป  1 แหง่ โดยสงัเขป ได้แก่ 

บริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ บจก. ฮอนด้า ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) 

บมจ. แชงกรี –ลา โฮเตล็  

บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ  

บมจ. สมัมากร  

 
กรรมการไม่มีการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที$อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
 
การมีส่วนได้เสียในลกัษณะ
ต่อไปนี # ในปัจจุบนัและช่วง 
2 ปี ที�ผ่านมา 

1.ไมเ่ป็นกรรมการที$มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที$ปรึกษาที$ได้รับ 
    เงินเดือนประจํา 
2.ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  (เช่น ผู้สอบบญัชี ที$ปรึกษากฎหมาย) 

3.ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที$มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที$ได้อยา่ง 
   เป็นอิสระ 



59 
 

 
จาํนวนหุ้นที�ถือครอง 21,959,831 หุ้น คดิเป็น 0.22% 
 
จํานวนวาระและจํานวนปีที$กรรมการเคยดํารงตําแหน่ง จํานวน  4  วาระ  ได้แก่ ปี  2545, 2548, 2551 และ 2554  จากจํานวนปีทัง̀หมด 
12 ปี 
 

สรุปจํานวนครัง̀ที$เข้าประชมุสําหรับในปีที$ผ่านมาเพื$อประกอบการพิจารณา  ดงันี ̀
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท     บริษัทจดัประชมุทัง̀หมด  12 ครัง̀  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจํานวน  9 ครัง̀ 
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ข้อมูลกรรมการ 
 ชื�อ  - นามสกุล นาย คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ อายุ 57 ปี 

 ตาํแหน่งที�เสนอ  กรรมการ   กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
วันที�ได้รับแต่งตั #ง          29 พฤษภาคม 2544 
           (นบัแตว่นัที$แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 

 
ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
การอบรม  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ชื�อหลักสตูร  Director Certification Program (DCP) 
ปีที�เข้าร่วม 2544 

 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2538 - ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการบริหาร บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ค้าปลกี Home center 
 และ กรรมการผู้จดัการ   

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. มาร์เก็ต วิลเลจ บริหารพืน̀ที$ให้เชา่ 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์(มาเลเซีย) ค้าปลกี 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารพาณิชย์ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ธุรกิจลงทนุ 

 
ปัจจบุนัดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที$จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2 แหง่   และบริษัทที$ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
โดยสงัเขป 3 แหง่  โดยสงัเขป ได้แก่ 

บริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป บจก. มาร์เก็ต วิลเลจ 

 บจก. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์(มาเลเซีย) 
  

  

 
กรรมการไม่มีการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื$น และกิจการที$อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 
จาํนวนหุ้นที�ถอืครอง 138,205,944 หุ้น คิดเป็น 1.44% 
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จํานวนวาระและจํานวนปีที$กรรมการเคยดํารงตําแหน่ง จํานวน  4  วาระ  ได้แก่ ปี  2545 ,2548 , 2551 และ 2554 จากจํานวนปีทัง̀หมด 
12 ปี 
 

สรุปจํานวนครัง̀ที$เข้าประชมุสําหรับในปีที$ผ่านมาเพื$อประกอบการพิจารณา  ดงันี ̀
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท     บริษัทจดัประชมุทัง̀หมด  12 ครัง̀  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจํานวน  12 ครัง̀ 
2. การประชมุคณะกรรมการบริหาร     บริษัทจดัประชมุทัง̀หมด  12 ครัง̀  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจํานวน  12 ครัง̀ 
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ข้อมูลกรรมการ 
 ชื�อ  - นามสกุล นาย อาชวิณ อศัวโภคิน อายุ 38 ปี     

 ตาํแหน่งที�เสนอ  กรรมการ    
วันที�ได้รับแต่งตั #ง          เสนอแตง่ตัง̀ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

 
ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 

ปริญญาตรี การเงิน University of Pennsylvania 
ปริญญาตรี วิศวกรรมระบบ University of Pennsylvania 

 
การอบรม  ไมไ่ด้อบรม 
ชื�อหลักสตูร  - 
ปีที�เข้าร่วม - 

 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2554 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการอาวโุส บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั บริหารสนิทรัพย์ 

2548 - 2551 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ บริหารจดัการกองทนุ
ของข้าราชการ 

 
ปัจจบุนัไม่ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที$จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทที$ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
 
กรรมการที$เสนอชื$อนีไ̀ม่มีการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื$น และกิจการที$อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัท 

 
จาํนวนหุ้นที�ถอืครอง - หุ้น คิดเป็น - 

 
จํานวนวาระและจํานวนปีที$กรรมการเคยดํารงตําแหน่ง    
ไม่เคยดํารงตําแหน่ง เนื$องจากเพิ$งเสนอเป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เป็นครัง̀แรก 
 
สรุปจํานวนครัง̀ที$เข้าประชมุสําหรับในปีที$ผ่านมาเพื$อประกอบการพิจารณา   
ไม่เคยเข้าร่วมประชมุ  เนื$องจากเพิ$งเสนอเป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เป็นครัง̀แรก 
 
 
 



63 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 6 

คาํนิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทได้กาํหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดังนี � 

 
 “กรรมการอิสระ”  หมายถึง กรรมการที�มีอิสระในการแสดงความเห็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท  
โดยจะต้องเป็นผู้ ที�ไมมี่สว่นเกี�ยวข้อง หรือสว่นได้เสียตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัททั .งทางตรงและ
ทางอ้อม  คณุสมบตัิของกรรมการอิสระมี ดงันี . 
 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

ทั .งนี .ให้นบัรวมหุ้นที�ถือโดยผู้ ที�เกี�ยวข้องด้วย 
2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั .งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท หรือ

บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั .งเป็นกรรมการอิสระ  เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสียนั .นจะไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าที�และการให้ความเห็นที�เป็นอิสระของกรรมการ 

3. มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ต้องไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับการ
แตง่ตั .งขึ .นเป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

4. ต้องไมเ่ป็นผู้ ที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทั .งไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที�ปรึกษาที�ได้
เงินเดือนประจําในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้องหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท 

5. ต้องไมเ่ป็นผู้ ที�เกี�ยวข้อง หรือญาตสินิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6. สามารถปฏิบตัิหน้าที�และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที�ที�ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร 
หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  รวมทั .งผู้ ที�เกี�ยวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

7. ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทได้อยา่งเป็น
อิสระ 

  
 ซึ�งนิยามดงักลา่วเทา่กบัข้อกําหนดที�กลต.และตลาดหลกัทรัพย์ ได้กําหนดไว้ 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 7 
ประวัตผิู้สอบบัญชี 

คุณกิ�งกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ์ 

� มีประสบการณ์การทํางานกบัสาํนกังานตั �งแต่ปี 2533 เป็นผู้ควบคมุงานสอบบญัชีของบริษัทขนาดใหญ่จํานวนมาก
ซึ-งครอบคลมุกิจการหลากหลายประเภททั �งที-เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจ
ต่างประเทศที-มีสาขาอยู่ทั-วโลก มีความเชี-ยวชาญอยา่งยิ-งในธุรกิจการผลติ ธุรกิจจดัจําหน่าย ธรุกิจบริการ ธรุกิจ
โรงแรม ธุรกิจค้าปลกีรูปแบบใหม่ ธุรกิจสื-อสารไร้สาย และธุรกิจการผลติอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 

� นอกจากนี �ยงัเป็นผู้ควบคมุงานการให้บริการเกี-ยวกบัการให้คําปรึกษาด้านการบริหาร และการตรวจ สอบเป็นกรณี
พิเศษ หรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

� คณุกิ-งกาญจน์ สาํเร็จการศกึษาบญัชีบณัฑติจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัด้วยระดบัเกียรตินยิมอนัดบัสอง และ
ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจสาขาการบญัชีจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศ
ไทย  

 
คุณโสภณ  เพิ�มศิริวลัลภ 

� มีประสบการณ์การทํางานในสาํนกังานตรวจสอบบญัชีมามากกวา่ 30 ปี และมากกวา่ 20 ปีที-ดาํรงตําแหนง่เป็น 
audit partner คณุโสภณมปีระสบการณ์ที-ครอบคลมุกิจการหลากหลายประเภททั �งที-เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและธรุกิจตา่งประเทศที-มีสาขาอยู่ทั-วโลก มีความเชี-ยวชาญอยา่งยิ-งในธุรกิจประกัน 
อสงัหาริมทรัพย์ ก่อสร้างและธุรกิจการผลติ 

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

 
คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ 

� มีประสบการณ์ทํางานร่วมกบัสาํนกังานฯ มาเป็นเวลากว่า 23  ปี  ปัจจบุนัดํารงตําแหน่งเป็นหุ้นส่วน  ฝ่ายตรวจสอบ

บญัชีของสาํนกังานฯ โดยมปีระสบการณ์ให้บริการลกูค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และมีความเชี-ยวชาญเฉพาะในงานควบคมุงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จํานวนมาก มี

ประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลมุธุรกิจหลากหลายประเภท มีความเชี-ยวชาญในธุรกิจการการผลิตและธุรกิจ

จดัจําหน่าย และธุรกิจโรงแรม นอกจากนี � คณุชยพลยงัมีประสบการณ์ในการให้บริการเป็นที-ปรึกษาด้านการบริหาร

และทําการตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษกรณีแก่หลายบริษัทเพื-อวตัถปุระสงค์ของการซื �อขายกิจการ  

� คณุชยพลสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  และ ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
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คุณพมิพ์ใจ มานิตขจรกจิ 

� นางสาวพิมพ์ใจ ได้เริ-มเข้าทํางานที-บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด ในปี 2535 ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็น
หุ้ นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสํานักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และมีความเชี-ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจําหน่าย 
และธุรกิจให้บริการ และมีประสบการณ์ที-สําคัญครอบคลุมทั �งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้ นเป็นการทั-วไป รวมถึงการให้คําปรึกษาอื-นๆแก่ลูกค้า
ตรวจสอบบญัชี นอกจากนี � นางสาวพิมพ์ใจยงัได้เข้าร่วมเป็นคณะอนกุรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบญัชี 

� นางสาวพิมพ์ใจสาํเร็จการศกึษาปริญญาตรีสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาการ
บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ  27.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น อาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ 

หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที�และลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด  
หนงัสอืมอบฉนัทะนี ,จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกําหนด ณ ที�ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะ

เข้าร่วมประชมุ 
 

ข้อ  28.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี    มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี�สบิห้าคน 
หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั ,งหมด และไมว่า่ในกรณีหนึ�งกรณีใด
จะต้องมีหุ้นรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั ,งหมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั�งเป็นประธานที�ประชมุ ในกรณีที�ประธานกรรมการไมส่ามารถเข้า
ร่วมประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธาน
กรรมการหรือมแีตไ่มส่ามารถเข้าร่วมประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ก็ให้ที�ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งซึ�งได้เข้าร่วมประชมุ
ขึ ,นเป็นประธาน 

 
ข้อ  29.  ในการออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้หุ้นหนึ�งมีเสยีงหนึ�งเสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้าคนร้องขอและที�ประชมุลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันั ,นให้เป็นไปตามที�ประธานในที�ประชมุกําหนด 
 

มตขิองที�ประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ  29.  วรรคสาม   
               มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ,  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีง
เทา่กนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ ,นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี ,ขาด. 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี , ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั ,งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั ,งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น 
(2) การซื ,อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
(3) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั ,งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญั  

การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือนิติ
บคุคลอื�น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั  

(4) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั  
(5) การเพิ�มทนุหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้   
(6) การควบหรือเลกิบริษัท  



สถานที�ประชุมผูถื้อหุน้
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