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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
ของ 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ประชุมเม่ือวนัที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั้น 1  โรงแรมแมนดาริน เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4  
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร   
 นายอนนัต ์อศัวโภคิน ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม  ไดก้ล่าวเปิดการประชุมโดยไดแ้นะนาํคณะกรรมการ  ผูส้อบ
บญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ท่ีมาร่วมประชุม ดงัน้ี   
 
รายช่ือคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นาย อนนัต ์ อศัวโภคิน ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. นาย รัตน์ พานิชพนัธ์ ตาํแหน่ง กรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นาย นพร สุนทรจิตตเ์จริญ ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 
4. นาย จุมพล มีสุข ตาํแหน่ง กรรมการ 
5. นาง สุวรรณา พุทธประสาท ตาํแหน่ง กรรมการ 
6. นาย มานิต อุดมคุณธรรม ตาํแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
7. นาย คุณวฒิุ ธรรมพรหมกุล ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 
8. นาย อภิชาติ นารถศิลป์ ตาํแหน่ง กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
9. นาย อภิลาศ โอสถานนท ์ ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10. นาย ทววีฒัน์ ตติยมณีกุล ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
11. นาย ชนินทร์ รุนสาํราญ ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและ 
    กาํหนดค่าตอบแทน 
 
กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 นายพงส์ สารสิน ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 
เลขานุการบริษัทและท าหน้าท่ีเลขานุการท่ีประชุม     
 นางสาว วรรณี จนัทามงคล ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน 
    (ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน) 
 

รายช่ือผู้สอบบัญชีจากบริษัทส านักงานอวีาย จ ากดั (เดมิช่ือ บริษัท เอนิส์ท  แอนด์ ยัง จ ากดั)  
 นาง ก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4496 
 
รายช่ือตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน 
 นางสาว ชโนบล พรหมสถิต  ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั วสิเซ่น แอนด ์โค จาํกดั 
 นางสาว ลดัดาวลัย ์ โลหะศิริภากรณ์  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
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จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
นายอนนัต ์อศัวโภคิน  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมคร้ังน้ี  ไดร้ายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงองคป์ระชุม ดงัน้ี  มีผูถื้อ

หุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและท่ีมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 1,474 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 7,286,461,127 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 
75.9833  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  ซ่ึงครบองคป์ระชุม  โดยแยกประเภทของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไดด้งัน้ี  

 
1.  บุคคลธรรมดาเขา้ประชุมดว้ยตนเองรวมทั้งส้ิน 426 ราย จาํนวนหุน้ 980,674,693 หุน้ 
2.  ผูม้อบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 1,046 ราย จาํนวนหุน้ 1,510,746,155 หุน้ 
3.  ผูถื้อหุน้ประเภทนิติบุคคลท่ีถือหุน้เกิน 10% 2 ราย จาํนวนหุน้ 4,795,040,279 หุน้ 
 
การด าเนินการประชุม 

ประธานท่ีประชุมไดม้อบหมายให้นายคุณวฒิุ ธรรมพรหมกุล เป็นผูช้ี้แจงขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการ
แสดงความเห็น และการสอบถาม  รวมถึงรายละเอียดในแต่ละวาระ  ดงัน้ี 
 ในการประชุมจะมีการดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจง้ไวต้ามหนังสือเชิญประชุม โดยผูด้าํเนินการประชุมจะแจง้
รายละเอียดของแต่ละวาระ 
 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น 
หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซักถาม ให้ยกมือข้ึนพร้อมแจง้ช่ือจากนั้นให้ผูถื้อหุ้นแจง้ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซักถาม 

เพื่อใหท่ี้ประชุมตอบขอ้ซกัถาม 
 

วิธีการลงคะแนน 
 บริษทัฯ ใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระไวใ้ห้
ผูถื้อหุน้แต่ละท่านแลว้ ซ่ึงหลงัจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจง้วา่หากมีท่านใดไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงใหย้กมือข้ึน จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนในส่วนท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือรวบรวมคะแนน
แจง้ต่อท่ีประชุม ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหกัจากคะแนนเสียงทั้งหมด   

สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัไดน้าํ
คะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บนัทึกลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมติตามวาระไวแ้ลว้   

ทั้งน้ีสาํหรับบตัรลงคะแนนในส่วนท่ีเห็นดว้ย ท่ีไม่ไดเ้ก็บระหวา่งการประชุม ขอใหทุ้กท่านส่งคืนหลงัจากจบการประชุม โดย
บริษทัไดแ้ต่งตั้งตวัแทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษทั วสิเซ่น แอนด ์ โค จาํกดั และผูถื้อหุน้รายยอ่ย  เป็นคนกลางในการตรวจนบั
คะแนนเสียง   

สาํหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้  และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  สามารถตรวจสอบไดจ้ากส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ยลาํดบัท่ี 8 (หนา้ 66) ในหนงัสือเชิญประชุม 
 
หมายเหตุ   เน่ืองจาก พรบ.มหาชนไดมี้ขอ้กาํหนดไวว้่า การลงมติสาํหรับเร่ืองทัว่ไปตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียง  โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง  ดงันั้น ในแต่ละวาระยกเวน้วาระท่ี 5, 6, 8 และวาระท่ี 9 (ซ่ึงใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ีของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) จึงไม่นาํคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียงมารวมคาํนวณดว้ย 
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และช่ือกรรมการ 
บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และช่ือกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑเ์สนอผา่น Web Site พร้อม

ทั้งแจง้ข่าวผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2556  และส้ินสุดการรับการเสนอวาระในวนัท่ี 15 มกราคม 
2557 ทั้งน้ีในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และช่ือกรรมการของผูถื้อหุน้ดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอช่ือกรรมการเพื่อพิจารณา 

2. การส่งค าถามล่วงหน้า 
บริษทัไดมี้การเปิดโอกาสใหผ้ถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 ไดท่ี้หน่วยงานนกั

ลงทุนสัมพนัธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถามมายงับริษทัฯ 
3. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงรายละเอียดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังน้ี  บริษัทฯ ได้ทาํการเผยแพร่หนังสือเชิญ

ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษไวบ้น Web Site ของบริษทั  พร้อมทั้งแจง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วนัท่ี 7 
มีนาคม 2557  

 

หมายเหตุ   ภายหลงัจากท่ีประธานไดแ้จง้จาํนวนหุ้น ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 135 ราย เป็นจาํนวน 9,224,509 หุ้น ดงันั้นจาํนวนผู ้
ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,609 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 7,295,685,636 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในแต่ละวาระเพ่ิมข้ึน 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557  ได้พจิารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมีมติ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2556      
 ประธานท่ีประชุมไดเ้สนอรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุมไปเม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2556  

ซ่ึงรายงานการประชุมไดน้าํส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดงักล่าว  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า
คร่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม   

และออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 7,295,630,604 100 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0 
 - งดออกเสียง 55,032 ไม่นบัรวม 

 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 

คุณวรรณี รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2556 โดยสรุปดงัน้ี ณ ส้ินปี 2556  บริษทัฯ มีสาขาทั้งส้ิน
รวม 64 สาขา  สาขาท่ีเปิดใหม่ในปี 2556 รวมเมกาโฮมมีจาํนวน 13 สาขา  โดยแบ่งเป็น 11 สาขาของโฮมโปร และ 
2 สาขา ของเมกาโฮม  จาํนวนสาขารวมของโฮมโปรและเมกาโฮมจาํนวน 66 สาขา  แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ 22 
สาขา และสาขาในต่างจงัหวดั 44 สาขา  
 
ในปี 2556 บริษทัมียอดขายทั้งส้ิน 40,111.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 5,570.10 ลา้นบาท คิดเป็น 16.13% 
ยอดขายท่ีเพ่ิมส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม การเปิดสาขาใหม่ในปี 2556  และธุรกิจของเมกาโฮมท่ีเพ่ิง

mailto:ir@homepro.co.th
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เปิด มีรายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ ค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าบริการต่าง ๆ ซ่ึงไดร้วมส่วนของบริษทั มาร์เก็ต วิลเลจ จาํกดั  ค่าสนับสนุน
ทางการตลาดจากคู่คา้ และรายไดค่้าบริการอ่ืนๆ  2,718.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 290.84 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
11.98% 
 
ในดา้นค่าใชจ่้ายการขายและการบริหารปี 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 9,350.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 1,569.18
ลา้นบาท คิดเป็น 20.17% ส่งผลให้ ในปี 2556 บริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 3,068.50 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
397.70 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.89% และมีกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานหุ้นละ 0.32 บาท  กาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผล
มาจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขาย และรายไดอ่ื้น  

 
มติท่ีประชุม    ในวาระน้ีเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานเพ่ือทราบ  จึงมิไดมี้การลงมติ 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 60 ราย เป็นจาํนวน 
5,133,313  หุ้น ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,669 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 7,300,818,949  หุ้น และบริษทัได้
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 3 เพ่ิมข้ึน 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   และรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปี
บัญชี ส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 
ประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ในปี 2556  มีขอ้มลูสรุปทางดา้นการเงิน ดงัน้ี 

 ยอดขาย = 40,111.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 5,570.10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.13 
 รายไดร้วม = 42,830.20  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 5,860.90 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  15.80 
 มีกาํไรสุทธิ =   3,068.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 397.70 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  14.90 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานหุน้ละ 0.32  บาท  
 ทุนที่เรียกชาํระแลว้    =     9,589.50  ลา้นบาท 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัมีสินทรัพยร์วม =  35,941.70  ลา้นบาท  
   หน้ีสินรวม =  23,225.30  ลา้นบาท  
   ส่วนของผูถื้อหุน้  =  12,716.38  ลา้นบาท  

สําหรับรายละเอียดของผลการดาํเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
รายงานของผูส้อบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ซ่ึงไดน้าํส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมกบั
หนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี  สาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี  
สาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่คร่ึงหน่ีงของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม    

และออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 7,300,794,042 100 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0 
 - งดออกเสียง 24,907 ไม่นบัรวม 
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หมายเหตุ  ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาวาระท่ี 3 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 38 ราย เป็นจาํนวน 2,855,161 หุ้น 
ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,707  ราย และรวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 7,303,674,110  หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุ้นไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 4 เพ่ิมข้ึน 
 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2556    
ประธานท่ีประชุมแถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไวไ้ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 
ของกาํไรสุทธิ ในปีน้ีบริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการประจาํปี 2556 รวมทั้งปีเป็นเงิน 3,119.93 ลา้นบาท 
และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของ
บริษทั  คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล  ดงัน้ี 
 

สาํหรับผลประกอบการคร่ึงปีแรก ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่  22 ตุลาคม 2556 ไดมี้
มติให้จดัสรรทุนสํารองไวแ้ลว้ตามกฎหมายจาํนวน 5% ของกาํไรสุทธิเป็นเงินเท่ากบั  71.56 ลา้นบาท  ซ่ึงคิดจาก
กาํไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 จาํนวน 1,431.19 ลา้นบาท และได้
อนุมติัจ่ายปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2556  เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 
ดงัน้ี  
ก. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรา 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็น
อตัราการจ่ายเงินปันผล 0.1667 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผล
แลว้ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1667  บาท 
ข.   จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0186 บาท 
รวมเป็นการจ่ายปันผลสาํหรับคร่ึงปีแรกทั้งส้ินในอตัรา  0.1853 บาทต่อหุน้  
 

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบการจ่ายปันผลระหวา่งกาลดงักล่าว โดยมีขอ้มลูการ
เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุน้ปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

ระยะเวลา ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
อตัราการจ่ายหุน้ปันผล 
(จาํนวนหุน้เดิม : หุน้ปันผล) 

       (6 :1)       ,  (6:1) 
(ระหวา่งกาล) , (ส้ินปี) 

       (7:1)  ,     (เงินสด) 
(ระหวา่งกาล) , (ส้ินปี) 

       (5:1)  ,         (6:1) 
(ระหวา่งกาล) , (ส้ินปี) 

มลูค่าหุน้ปันผลต่อหุน้   (ก่อนปรับลด) 0.3334 0.1429 0.3667 
มลูค่าเงินสดปันผลต่อหุน้   (หน่วย : บาท / หุน้) 0.0386 0.1659 0.040823 
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุน้) 0.372 0.3088 0.407523 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ 92.38%  83.61% 98.03% 

 
สําหรับผลประกอบการคร่ึงปีหลงั (กรกฎาคม 2556 – ธันวาคม 2556) ตามงบเฉพาะกิจการ จึงขอเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ดงัน้ี 
ก.  จดัสรรเพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2556  อีกจาํนวน 84.42 ลา้นบาท โดยคาํนวณจาก 5% ของกาํไร
สุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2556 – ธนัวาคม 2556 จาํนวน 1,688.74 ลา้นบาท  
 ข.  อนุมติัจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 1,370.35 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  ให้แก่ผู ้
ถือหุ้นของบริษทัในอตัรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 1,370.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การจ่ายเงินปันผล 0.1429 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้
ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1429   บาท 
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 ค.  อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.0159 บาท  หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 152.48 ลา้นบาท 
  

 รวมการจดัสรรเงินกาํไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายประจาํปี 2556  ทั้งส้ินเป็นเงิน 155.98 ลา้นบาท  และรวม
เป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผล  ทั้งปีเท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.3441 บาท (ก่อนปรับลด)  
คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 3,045.64 ลา้นบาท หรือคิดอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 97.62% 
แบ่งเป็นอตัราการจ่ายหุ้นปันผลประมาณ 87.83% และอตัราการจ่ายเงินสดปันผลรวมประมาณ 9.79%   อตัราการ
จ่ายปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั   เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตาม
อตัราท่ีกฎหมายกาํหนด   
 

 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2557 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225   
ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์    โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 23 เมษายน 2557  และกาํหนดจ่ายเงินปัน
ผลภายในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2557 

 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมติัการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายและ
การจ่ายปันผล ดงัน้ี 
ก.  จดัสรรเพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2556  อีกจาํนวน 84.42 ลา้นบาท โดยคาํนวณจาก 5% ของกาํไร
สุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2556 – ธนัวาคม 2556 จาํนวน 1,688.74 ลา้นบาท  
 ข.  อนุมติัจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 1,370.35 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  ให้แก่ผู ้
ถือหุ้นของบริษทัในอตัรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 1,370.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การจ่ายเงินปันผล 0.1429 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้
ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1429   บาท 
 ค.  อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ  0.0159 บาท  หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 152.48 ลา้นบาท  
 

โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2557 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225   ของ 
พรบ.หลกัทรัพยฯ์    โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 23 เมษายน 2557  และกาํหนดจ่ายเงินปันผล
ภายในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2557 
 

 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 7,303,541,145 99.9984 
 - ไม่เห็นดว้ย 111,999 0.0015 
 - งดออกเสียง 20,966 ไม่นบัรวม 

 
หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาวาระท่ี 4 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 23 ราย เป็นจาํนวน 587,291 หุ้น 
ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,730 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 7,304,261,401 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 5 เพ่ิมข้ึน   
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วาระที่ 5    พจิารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล
ระหว่างกาล  ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี  1/2556 จ านวน 296,905  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานท่ีประชุมแถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556  เม่ือวนัท่ี 22
ตุลาคม 2556  ไดมี้มติอนุมติัให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจาํนวน 1,370,210,000 หุ้น ซ่ึงผลจากการจ่ายหุ้นปัน
ผลดงักล่าวจริง  มีผูถื้อหุ้นไดรั้บหุ้นปันผลทั้งส้ิน 1,369,913,095 หุ้น จึงยงัคงมีหุ้นเหลือสําหรับรองรับการจ่ายปัน
ผลอีกจาํนวน 296,905  หุ้น    เน่ืองจากบริษทัยงัมีหุ้นท่ีจาํหน่ายไม่ครบตามท่ีจดทะเบียนไว ้ เพื่อให้เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมายจึงตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียน  จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 9,589,847,893 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการ
จดัสรรหุ้นปันผลตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556  จาํนวน 296,905 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  
และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงัน้ี 

      “ ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน     9,589,550,988 บาท        (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้ลา้นหา้แสนหา้หม่ืน 
        เกา้ร้อยแปดสิบแปดบาท) 

          แบ่งออกเป็น                  9,589,550,988 หุน้ (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้ลา้นหา้แสนหา้หม่ืน 
      เกา้ร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

                           มลูค่าหุน้ละ                                           1 บาท (หน่ึงบาท) 
                      โดยแยกออกเป็น 

                           หุน้สามญั                    9,589,550,988 หุน้ (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้ลา้นหา้แสนหา้หม่ืน 
     เกา้ร้อยแปดสิบแปดหุน้)                                                                         

                          หุน้บุริมสิทธิ                                         -  หุน้ (...........................-.........................)” 
 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยวิธีตัดหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือ
  จากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 จาํนวน 296,905 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
  หุน้ละ 1 บาท  และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงัน้ี 

 “ ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน     9,589,550,988 บาท (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้ลา้นหา้แสนหา้หม่ืน 
      เกา้ร้อยแปดสิบแปดบาท) 

          แบ่งออกเป็น                 9,589,550,988 หุน้ (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้ลา้นหา้แสนหา้หม่ืน 
      เกา้ร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

                          มลูค่าหุน้ละ                                          1 บาท (หน่ึงบาท) 
                      โดยแยกออกเป็น 

                          หุน้สามญั                    9,589,550,988 หุน้ (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้ลา้นหา้แสนหา้หม่ืน 
     เกา้ร้อยแปดสิบแปดหุน้)                                                                         

                         หุน้บุริมสิทธิ                                          -  หุน้ (...........................-.........................)” 
 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม   
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 7,304,239,435 99.9996 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0 
 - งดออกเสียง 21,966 0.0003 
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หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาวาระท่ี 5 เสร็จส้ินแลว้ ได้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 16 ราย เป็นจาํนวน  เป็นจาํนวน  
316,100 หุ้น ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,746 รายและรวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 7,304,577,501 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 6 เพ่ิมข้ึน 

วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,370,350,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
 ประธานท่ีประชุมแถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่  สืบเน่ืองจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั ตามท่ี
ระบุในวาระท่ี 4 ซ่ึงบริษทัจะตอ้งจดัสรรหุ้นสําหรับรองรับการจ่ายปันผลจาํนวน 1,370,350,000 หุ้น แต่เน่ืองจาก
จาํนวนหุ้นท่ีบริษทัมีอยู่นั้ นไม่เพียงพอ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 9,589,550,988 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 10,959,900,988 บาท  แบ่งออกเป็น  
10,959,900,988 หุน้ โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 1,370,350,000 หุน้  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.  ของบริษัท   เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั  ดงัน้ี 
“ ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน     10,959,900,988  บาท (หน่ึงหม่ืนเกา้ร้อยหา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสน 
 เกา้ร้อยแปดสิบแปดบาท) 
             แบ่งออกเป็น                   10,959,900,988  หุน้ (หน่ึงหม่ืนเกา้ร้อยหา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสน 
 เกา้ร้อยแปดสิบแปดหุน้) 
    มลูค่าหุน้ละ                                                      1  บาท     (หน่ึงบาท)        
  
                                                          โดยแยกออกเป็น 
             หุน้สามญั                        10,959,900,988  หุน้ (หน่ึงหม่ืนเกา้ร้อยหา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสน 
 เกา้ร้อยแปดสิบแปดหุน้)                              
  หุน้บุริมสิทธ์ิ                                                    -   หุน้ (...................-.........................) 
 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 9,589,550,988 บาทเป็นทุน
จดทะเบียนจาํนวน 10,959,900,988 บาท  แบ่งออกเป็น  10,959,900,988 หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 
1,370,350,000 หุน้  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล และใหแ้กไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 
4.  ของบริษทั   เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  ดงัน้ี 
“ ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน     10,959,900,988  บาท (หน่ึงหม่ืนเกา้ร้อยหา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสน 
 เกา้ร้อยแปดสิบแปดบาท) 
             แบ่งออกเป็น                   10,959,900,988  หุน้ (หน่ึงหม่ืนเกา้ร้อยหา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสน 
 เกา้ร้อยแปดสิบแปดหุน้) 
    มลูค่าหุน้ละ                                                      1  บาท     (หน่ึงบาท)        
  
                                                          โดยแยกออกเป็น 
             หุน้สามญั                        10,959,900,988  หุน้ (หน่ึงหม่ืนเกา้ร้อยหา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสน 
 เกา้ร้อยแปดสิบแปดหุน้)                              
  หุน้บุริมสิทธ์ิ                                                    -   หุน้ (...................-.........................) 

 
ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม   
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 7,304,514,102 99.9991 
 - ไม่เห็นดว้ย 38,800 0.0005 
 - งดออกเสียง 24,599 0.0003 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาวาระท่ี 6 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 19 ราย เป็นจาํนวน 212,991 หุ้น 
ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,765 รายและรวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 7,304,790,492 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 7 เพ่ิมข้ึน   

 
วาระที่ 7    พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

 ประธานท่ีประชุมแถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัไดมี้มติเร่ืองการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั
 ของบริษัทให้กับผูถื้อหุ้นตามวาระท่ี 4  บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล  จํานวน
 1,370,350,000 หุน้ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557  เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนจาํนวน 1,370,350,000 หุน้  เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 1,370,350,000 หุ้น  เพื่อรองรับการจ่าย
  หุน้ปันผล 
 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม   

และออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 7,304,755,193 99.9998 
 - ไม่เห็นดว้ย 13,033 0.0001 
 - งดออกเสียง 22,266 ไม่นบัรวม 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาวาระท่ี 7 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 2 ราย เป็นจาํนวน 261,943 หุ้น ดงันั้น
จาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,767 รายและรวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 7,305,052,435 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 8 เพ่ิมข้ึน   

 
วาระที ่8    พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) 

ประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัอยูใ่นช่วงการขยายธุรกิจและมีความ
จาํเป็นตอ้งมีการจดัตั้งบริษทัยอ่ยหลายบริษทั เพ่ือดาํเนินทางธุรกิจในหลายประเภท ทั้งท่ีเป็นรูปแบบศูนยก์ารคา้ 
ธุรกิจคา้ปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีบนหลงัคาเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  ซ่ึงอาจมีความจาํเป็นตอ้งมีการคํ้าประกนัเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมใน
การดาํเนินการในระยะแรก  แต่เน่ืองจากวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวเ้ดิมนั้นยงัมีขอ้ความไม่ชดัเจนและไม่ครอบคลุมใน
เร่ืองดงักล่าว ดงันั้น เพ่ือใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทัมีความชดัเจนและครอบคลุม จึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขวตัถุประสงค ์
รวมทั้งเพ่ิมเติมวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกนั  จึงขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3  (วตัถุประสงคข์องบริษทั) โดยแกไ้ขวตัถุประสงคเ์ดิม 1 ขอ้ และเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์
จากเดิมท่ีมี 44 ขอ้ เพ่ิมอีก 3 ขอ้ รวมเป็น 47 ขอ้  ดงัมีรายละเอียดท่ีขอแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี    
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8.1 วัตถุประสงค์ท่ีขอแก้ไข 
วัตถุประสงค์เดมิ 
กูย้ืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบนัการเงินอ่ืน และให้กูย้ืมเงินหรือให้เครดิตดว้ยวิธีการ
อ่ืนโดยจะมีหลกัประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงินหรือ ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้
อยา่งอ่ืน เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์   
วัตถุประสงค์แก้ไขจากเดมิเป็นดังนี้ 
กูย้มืเงิน เบิกเงินเกินบญัชี หรือกระท าด้วยประการใดๆ ในลักษณะเป็นการกู้ยืม จากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบนั
การเงินอ่ืน การใหกู้ย้มืเงินหรือใหเ้ครดิตดว้ยวธีิการอ่ืน โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน 
และสลักหลังตั๋วเงินหรือ ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้อย่างอ่ืน เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์  และรวมถึงการค ้าประกันการช าระหนี้ การปฏิบัติตามสัญญา หรือหนี้อื่นใดทั้งปวง ของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ท้ังนี้สูงสุดไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้น ด้วยวิธีการใดๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ
การน าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทใดๆ ไปจดทะเบียน จ านอง การน าสังหาริมทรัพย์ไปจ าน าหรือการก่อภาระผูกพัน
ใดๆ แก่ทรัพย์สินของบริษัท  
 
8.2 วัตถุประสงค์ท่ีขอเพิม่เติมมีดงันี้ 
(1)  ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าภายในประเทศใหแ้ก่ภาครัฐและเอกชน 
(2)  ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองกาํเนิดกระแสไฟฟ้า และดา้นพลงังานแสงอาทิตย ์ใหแ้ก่ภาครัฐและ   
       ภาคเอกชน 
(3)  ประกอบกิจการเก่ียวกบัการศึกษา โรงเรียน สถาบนัการศึกษา เม่ือไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3  (วตัถุประสงคข์องบริษทั) โดยแกไ้ข
วตัถุประสงคเ์ดิม 1 ขอ้ และเพ่ิมเติมวตัถุประสงคจ์ากเดิมท่ีมี 44 ขอ้ เพ่ิมอีก 3 ขอ้ รวมเป็น 47 ขอ้  ดงัมีรายละเอียดท่ี
ขอแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี    
8.1 วัตถุประสงค์ท่ีขอแก้ไข 
วัตถุประสงค์เดมิ 
กูย้ืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบนัการเงินอ่ืน และให้กูย้ืมเงินหรือให้เครดิตดว้ยวิธีการ
อ่ืนโดยจะมีหลกัประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงินหรือ ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้
อยา่งอ่ืน เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์   
วัตถุประสงค์แก้ไขจากเดมิเป็นดังนี้ 
กูย้มืเงิน เบิกเงินเกินบญัชี หรือกระท าด้วยประการใดๆ ในลักษณะเป็นการกู้ยืม จากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบนั
การเงินอ่ืน การใหกู้ย้มืเงินหรือใหเ้ครดิตดว้ยวธีิการอ่ืน โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน 
และสลักหลังตั๋วเงินหรือ ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้อย่างอ่ืน เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์  และรวมถึงการค ้าประกันการช าระหนี้ การปฏิบัติตามสัญญา หรือหนี้อื่นใดทั้งปวง ของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ท้ังนี้สูงสุดไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้น ด้วยวิธีการใดๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ
การน าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทใดๆ ไปจดทะเบียน จ านอง การน าสังหาริมทรัพย์ไปจ าน าหรือการก่อภาระผูกพัน
ใดๆ แก่ทรัพย์สินของบริษัท  
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8.2 วัตถุประสงค์ท่ีขอเพิม่เติมมีดงันี้ 
(1)  ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าภายในประเทศใหแ้ก่ภาครัฐและเอกชน 
(2)  ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองกาํเนิดกระแสไฟฟ้า และดา้นพลงังานแสงอาทิตย ์ใหแ้ก่ภาครัฐและ   
       ภาคเอกชน 
(3)  ประกอบกิจการเก่ียวกบัการศึกษา โรงเรียน สถาบนัการศึกษา เม่ือไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
 

ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม   
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 7,304,770,272 99.9961 
 - ไม่เห็นดว้ย 69,997 0.0009 
 - งดออกเสียง 212,166 0.0029 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาวาระท่ี 8 เสร็จส้ินแล้ว ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 17 ราย เป็นจาํนวน 279,942 หุ้น 
ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,784 รายและรวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 7,305,332,377 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 9 เพ่ิมข้ึน 

 
วาระที่ 9     พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ซ่ึงเกีย่วกบัอ านาจกรรมการในการลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

ประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า  เน่ืองจากธุรกิจอยู่ในช่วงของการขยายตวั  เพ่ือความคล่องตวัและ
รวดเร็วเก่ียวกบัเร่ืองการขออนุญาต และการติดต่องานราชการต่างๆ  จึงเห็นควรมอบหมายให้กรรมการเพียงท่าน
เดียวสามารถลงลายมือช่ือแทนบริษัทได้เฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการขออนุญาตต่างๆ  จากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แต่เน่ืองจากขอ้บงัคบัท่ีระบุเดิมนั้นกาํหนดตอ้งมีกรรมการสองคนลง
ลายมือช่ือ  จึงมีความจาํเป็นตอ้งแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทั  จึงขอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัแก้ไข
เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 24  ซ่ึงเก่ียวกบัอาํนาจกรรมการในการลงลายมือช่ือแทนบริษทั ดงัน้ี 
ข้อบังคับเดมิ 
ขอ้ 24. กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัเพื่อมีผลผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคน  ยกเวน้กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ  ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
    ภายใตข้อ้กาํหนดของวรรคแรก คณะกรรมการอาจกาํหนดช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนั
บริษทัจากจาํนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
ข้อบังคับ ที่ขอแก้ไข 
“ขอ้ 24. กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัเพื่อมีผลผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคน ยกเวน้กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ  ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั  ยกเว้นในเร่ืองการยื่นค าร้อง 
การยื่นขออนุญาตทุกประเภท การยื่นจดทะเบียนทุกประเภท  การยื่นแบบแสดงรายการ รวมถึงการด าเนินการใดๆ 
ที่เกีย่วข้องกบัเร่ืองดงักล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกจิ หรือองค์กรใดๆ  ที่
รับผิดชอบในเร่ืองดงักล่าว  ให้กรรมการคนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของบริษัท 

ภายใตข้อ้กาํหนดของวรรคแรก คณะกรรมการอาจกาํหนดช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนั
บริษทัจากจาํนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั” 
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มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 24  ซ่ึงเก่ียวกบัอาํนาจกรรมการในการลง
ลายมือช่ือแทนบริษทั ดงัน้ี 
ข้อบังคับเดมิ 
ขอ้ 24. กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัเพื่อมีผลผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคน  ยกเวน้กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ  ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
    ภายใตข้อ้กาํหนดของวรรคแรก คณะกรรมการอาจกาํหนดช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนั
บริษทัจากจาํนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
ข้อบังคับ ที่ขอแก้ไข 
“ขอ้ 24. กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัเพื่อมีผลผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคน ยกเวน้กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ  ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั  ยกเว้นในเร่ืองการยื่นค าร้อง 
การยื่นขออนุญาตทุกประเภท การยื่นจดทะเบียนทุกประเภท  การยื่นแบบแสดงรายการ รวมถึงการด าเนินการใดๆ 
ที่เกีย่วข้องกบัเร่ืองดงักล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกจิ หรือองค์กรใดๆ  ที่
รับผิดชอบในเร่ืองดงักล่าว  ให้กรรมการคนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของบริษัท 

ภายใตข้อ้กาํหนดของวรรคแรก คณะกรรมการอาจกาํหนดช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนั
บริษทัจากจาํนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั” 

 
ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม   
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 7,304,735,382 99.9918 
 - ไม่เห็นดว้ย 527,396 0.0072 
 - งดออกเสียง 69,599 0.0009 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาวาระท่ี 9 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 17ราย เป็นจาํนวน 13,022 หุ้น ดงันั้น
จาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,801  รายและรวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 7,305,345,399  หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 10 เพ่ิมข้ึน   
 
วาระที ่10  พจิารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า โดยท่ีข้อบังคบัข้อ 14 ของบริษัทได้กาํหนดไวว้่า  ในการประชุมสามญั
ประจาํปีทุกคร้ังกรรมการจาํนวนหน่ึงในสามตอ้งออกจากตาํแหน่ง  ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ไดแ้ลว้ ให้กรรมการในจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสามออกจากตาํแหน่ง  ในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน การออกจากตาํแหน่งของกรรมการตามวาระจะใชว้ิธีจบัสลาก
กนั ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ทั้งน้ีกรรมการท่ีออกตาม
วาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้
 

  กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในปีน้ีมีจาํนวน 4  ท่าน คือ 
1. นาย อนนัต ์ อศัวโภคิน ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. นาย พงส์ สารสิน ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระ 
3. นาย คุณวฒิุ ธรรมพรหมกุล ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นาย อภิชาติ  นารถศิลป์ ตาํแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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ในปีน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดเ้สนอรายช่ือกรรมการ  สําหรับเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้ง
กรรมการในเวบ็ไซดข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2556  ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอ
ช่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั   และคุณอภิชาติ นารถศิลป์  ไดแ้จง้ความประสงค์มายงั
บริษทัวา่ไม่ประสงคด์าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไป  
 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่กรรมการซ่ึงครบกาํหนดออกตามวาระในปีน้ีท่ี
เหลือทั้ งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเขา้เป็น
กรรมการในอีกวาระหน่ึง  
 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้สนอให้แต่งตั้ง  คุณอาชวิณ อศัวโภคิน เป็นกรรมการแทน  คุณ
อภิชาติ นารถศิลป์ โดยไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่ามีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.
2535 
 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงมี
หลกัเกณฑก์ารสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบติัและเห็นว่ากรรมการท่ีเหลือทั้งสามท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทั และกรรมการทั้งสามท่านไดป้ฏิบติังานใหก้บับริษทัดว้ยดีมาตลอด  จึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระสามท่าน  กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั
อีกวาระหน่ึง  และเสนอแต่งตั้งคุณอาชวิณ อศัวโภคิน เป็นกรรมการแทนคุณอภิชาติ นารถศิลป์  โดยไดพิ้จารณา
แลว้เห็นวา่มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 
รายละเอียดประวติักรรมการ จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมมีดงัน้ี 
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ข้อมูลกรรมการ 
 
ช่ือ  - นามสกุล นาย อนนัต ์ อศัวโภคิน อายุ 63 ปี 

ต าแหน่งที่เสนอ ประธานกรรมการ    

  วันที่ได้รับแต่งตั้ง             29 พฤษภาคม 2544 
              (นบัแต่วนัท่ีแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน) 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
M.S. Industrial Engineering Illinois Institute of Technology, USA 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ช่ือหลกัสูตร  Director Certification Program (DCP)  ปี 2547 

 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลงัโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2538 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 
2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ธุรกิจลงทุน 
2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  ธนาคารพาณิชย ์

 กรรมการ บจก. แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 กรรมการ บจก. แอล แอนด ์เอช สาทร พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2528 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และ บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 กรรมการผูจ้ดัการ   

2526 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ควอลิต้ีเฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์4 แห่ง  และ บริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
โดยสังเขป 3 แห่ง โดยสังเขป  ไดแ้ก่ 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ บมจ.ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป บจก. แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี 
บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ บจก. แอล แอนด ์เอช สาทร 
บมจ. ควอลิต้ีเฮา้ส์  

 
กรรมการไม่มีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 
จ านวนหุ้นท่ีถือครอง 14,526,271 หุน้ คิดเป็น 0.15% 



15  

 
จาํนวนวาระและจาํนวนปีท่ีกรรมการเคยดาํรงตาํแหน่ง จาํนวน  4  วาระ  ไดแ้ก่ ปี  2545 ,2548 ,2551 และ 2554   จากจาํนวนปีทั้งหมด 
12 ปี 
 
สรุปจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมสาํหรับในปีท่ีผา่นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั       บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  9  คร้ัง 
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ข้อมูลกรรมการ 
 
ช่ือ  - นามสกุล นาย พงส์  สารสิน อายุ 86 ปี 

ต าแหน่งที่เสนอ กรรรมการอิสระ   

  วันที่ได้รับแต่งตั้ง             29 พฤษภาคม 2544 
              (นบัแต่วนัท่ีแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน) 
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University 
 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลงัโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2538 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 
2543 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ผลิต และประกอบรถยนต ์
2539 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. แชงกรี –ลา โฮเตล็ ธุรกิจโรงแรม 
2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 กรรมการ บมจ. สัมมากร พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2543 - 2556 ประธานกรรมการ บจก. ไทยนํ้าทิพย ์ ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 

 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์4 แห่ง   และบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
โดยสังเขป  1 แห่ง โดยสังเขป ไดแ้ก่ 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ บจก. ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
บมจ. แชงกรี –ลา โฮเตล็  
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  
บมจ. สัมมากร  

 
กรรมการไม่มีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 
การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ 
ในปัจจุบันและช่วง 
2 ปี ที่ผ่านมา 

1.ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ 
    เงินเดือนประจาํ 
2.ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

3.ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง 
   เป็นอิสระ 

 
จ านวนหุ้นท่ีถือครอง 21,959,831 หุน้ คิดเป็น 0.22% 
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จาํนวนวาระและจาํนวนปีท่ีกรรมการเคยดาํรงตาํแหน่ง จาํนวน  4  วาระ  ไดแ้ก่ ปี  2545, 2548, 2551 และ 2554   จากจาํนวนปีทั้งหมด 
12 ปี 
 
สรุปจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมสาํหรับในปีท่ีผา่นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั     บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  9 คร้ัง 
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ข้อมูลกรรมการ 
 ช่ือ  - นามสกุล นาย คุณวฒิุ ธรรมพรหมกุล อายุ 57 ปี 

 ต าแหน่งที่เสนอ  กรรมการ   กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง          29 พฤษภาคม 2544 
           (นบัแต่วนัท่ีแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน) 
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
การอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ช่ือหลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) 

ปีที่เข้าร่วม 2544 

 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลงัโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2538 - ปัจจุบนั กรรมการ  กรรมการบริหาร บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 
 และ กรรมการผูจ้ดัการ   
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. มาร์เก็ต วลิเลจ บริหารพ้ืนท่ีใหเ้ช่า 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์(มาเลเซีย) คา้ปลีก 
2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ธนาคารพาณิชย ์
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ธุรกิจลงทุน 

 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์2 แห่ง   และบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
โดยสังเขป 3 แห่ง  โดยสังเขป ไดแ้ก่ 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป บจก. มาร์เก็ต วลิเลจ 
 บจก. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์(มาเลเซีย) 

 
กรรมการไม่มีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน และกิจการท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 
จ านวนหุ้นท่ีถือครอง 138,205,944 หุน้ คิดเป็น 1.44% 

 
จาํนวนวาระและจาํนวนปีท่ีกรรมการเคยดาํรงตาํแหน่ง จาํนวน  4  วาระ  ไดแ้ก่ ปี  2545 ,2548 , 2551 และ 2554  จากจาํนวนปีทั้งหมด 
12 ปี 
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สรุปจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมสาํหรับในปีท่ีผา่นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั     บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  12 คร้ัง 
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร     บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  12 คร้ัง 
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ข้อมูลกรรมการ 
 ช่ือ  - นามสกุล นาย อาชวณิ อศัวโภคิน อายุ 38 ปี     

 ต าแหน่งที่เสนอ  กรรมการ    
วันที่ได้รับแต่งตั้ง          เสนอแต่งตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาตรี การเงิน University of Pennsylvania 
ปริญญาตรี วศิวกรรมระบบ University of Pennsylvania 

 
การอบรม  ไม่ไดอ้บรม 

ช่ือหลกัสูตร  - 

ปีที่เข้าร่วม - 

 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลงัโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2554 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการอาวโุส บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั บริหารสินทรัพย ์

2548 - 2551 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ บริหารจดัการกองทุนของ
ขา้ราชการ 

 
ปัจจุบนัไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 
กรรมการท่ีเสนอช่ือน้ีไม่มีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน และกิจการท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 
จ านวนหุ้นท่ีถือครอง - หุน้ คิดเป็น - 
 
จาํนวนวาระและจาํนวนปีท่ีกรรมการเคยดาํรงตาํแหน่ง    
ไม่เคยดาํรงตาํแหน่ง เน่ืองจากเพ่ิงเสนอเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เป็นคร้ังแรก 
 
สรุปจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมสาํหรับในปีท่ีผา่นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา   
ไม่เคยเขา้ร่วมประชุม  เน่ืองจากเพ่ิงเสนอเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เป็นคร้ังแรก 
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มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้ งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงและ
แต่งตั้งคุณอาชวณิ   อศัวโภคิน  เป็นกรรมการใหม่แทนนายอภิชาติ นารถศิลป์ ซ่ึงไดแ้จง้ความประสงคม์ายงับริษทั
วา่ไม่ประสงคด์าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไป  ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าคร่ึงหน่ีงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยในวาระน้ีบริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการเป็นรายบุคคล  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี    

 

ช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
เห็นดว้ย  
(เสียง) 

(%) 

ไม่เห็นดว้ย 
(เสียง) 

(%) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

(%) 
คุณอนนัต ์    อศัวโภคิน  ประธานกรรมการ 7,272,717,043 

(99.5542%) 
32,561,812 
(0.4457%) 

66,544  
(ไม่นบัรวม) 

คุณพงส์        สารสิน                กรรมการและกรรมการอิสระ 7,304,269,627 
(99.9862%) 

1,007,062 
(0.0137%) 

68,710  
(ไม่นบัรวม) 

คุณคุณวฒิุ    ธรรมพรหมกุล    กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 7,291,627,923 
(99.8162%) 

13,424,599 
(0.1837%) 

292,877  
(ไม่นบัรวม) 

คุณอาชวณิ   อศัวโภคิน   กรรมการ  7,277,187,001 
(99.6203%) 

27,729,959 
(0.3796%) 

428,439 
 (ไม่นบัรวม) 

 

จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 1 หุน้ = 1 เสียง 
%  =  เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาวาระท่ี 10 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 16 ราย เป็นจาํนวน 1,460,642 หุ้น 
ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,817 รายและรวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 7,306,806,041 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 11 เพ่ิมข้ึน   
 

วาระที่ 11  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 
ประธานท่ีประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาํหนดวา่  
หา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 
ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 15 กาํหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  
ทั้งน้ีไม่ว่าจะกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือกาํหนดเป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือ
กาํหนดให้มีผลตลอดไป  จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้  และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง    
และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัอีกต่างหากดว้ย 
 
บริษทัฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้ดงัน้ี 
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1. พิจารณาตามความเหมาะสม  ซ่ึงเทียบเคียงจากหลกัเกณฑ์ วิธีการ   อตัราการจ่าย  หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายของบริษทัซ่ึงอยูใ่นธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกนั  และโดยคาํนึงถึงสภาพคล่องของบริษทั   

2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษทั ณ ส้ินปี และจะจ่ายเม่ือบริษทัมีกาํไร 
3. พิจารณาจ่ายเม่ือบริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้และพนกังานแลว้ 

 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนในการใหค้าํแนะนาํในดา้นต่างๆ แก่คณะทาํงานของบริษทั 
และค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงโดยปกติบริษทัไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง  และมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอ่ืนๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทัจากผลงานของบริษทัฯ ในภาพรวม   การจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละคณะแลว้  สาํหรับเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทน  ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน  จึงขอเสนออนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจาํปี 2557  
 
สําหรับสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืน บริษทัฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบว่า สิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีบริษทัให้กับ
กรรมการนั้น  มีเฉพาะการใหส้วสัดิการในการซ้ือสินคา้ในราคาท่ีไดรั้บส่วนลดเท่านั้น  ซ่ึงส่วนลดท่ีให้นั้นเป็นไป
ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้  และสวสัดิการดงักล่าว
บริษทัไดใ้หใ้นอตัราไม่มากกวา่ท่ีบริษทัใหก้บัลูกคา้ระดบั VIP ทัว่ไป โดยกาํหนดในอตัราสูงสุดไม่เกิน 10% 

    โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 
ปีท่ีจ่ายค่าตอบแทน จาํนวนเงินที่อนุมติั จาํนวนเงินท่ีจ่ายจริง 

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 

 

จาํนวนคร้ังของการประชุมของคณะกรรมการในปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี 
คณะกรรมการ จาํนวนการประชุมปี 2555 

 - คณะกรรมการบริษทั 12 

 - คณะกรรมการบริหาร 12 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 14 
 - คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2 

 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จึงนาํเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2557 ในอตัรา

ดงัต่อไปน้ี  ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัปี 2556    
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นดงัน้ี 
องค์ประกอบค่าตอบแทน จ านวนเงิน 
ค่าตอบแทนกรรมการ  
1. ค่าตอบแทนรายเดือน 
    - ประธานกรรมการ 
    - กรรมการ 

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

2. ค่าเบ้ียประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม) 
    - ประธานกรรมการ 
    - กรรมการ 

 
30,000 บาท / คน / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
20,000 บาท / คน / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม
(คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) 
ค่าเบ้ียประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม) 
     - ประธานกรรมการชุดยอ่ย 
     - กรรมการชุดยอ่ย 

 
30,000 บาท / คน / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
20,000 บาท / คน / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว   บริษทัฯ ไดม้อบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ  คือ การให้
สวสัดิการในการซ้ือสินคา้ในราคาท่ีไดรั้บส่วนลดซ่ึงส่วนลดท่ีใหน้ั้นเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัซ่ึง
ไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้  และสวสัดิการดงักล่าวบริษทัได้ให้ในอตัราไม่มากกว่าท่ี
บริษทัใหก้บัลูกคา้ระดบั VIP ทัว่ไป โดยกาํหนดในอตัราสูงสุดไม่เกิน 10% 

  ทั้ ง น้ี คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมย์ท่ีจะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 คณะกรรมการท่ีไดรั้บค่าตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระน้ี 

   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2557 โดยมีเกณฑใ์นการจ่าย
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะตามท่ีประธานเสนอทุกประการ  นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ
ดงักล่าว  ไดอ้นุมติัมอบสิทธิประโยชน์ให้กบัคณะกรรมการ  คือ การให้สวสัดิการในการซ้ือสินคา้ในราคาท่ีไดรั้บ
ส่วนลดซ่ึงส่วนลดท่ีใหน้ั้นเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นแลว้  และสวสัดิการดังกล่าวบริษทัไดใ้ห้ในอตัราไม่มากกว่าท่ีบริษทัให้กับลูกค้าระดบั VIP ทั่วไป โดย
กาํหนดในอตัราสูงสุดไม่เกิน 10% 

 ซ่ึงมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่คร่ึงหน่ีงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม   

และออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 6,858,440,277 99.9963 
 - ไม่เห็นดว้ย 249,393 0.0036 
 - งดออกเสียง 448,116,371 ไม่นบัรวม 

 
หมายเหตุ  ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาวาระท่ี 11 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 7 ราย เป็นจาํนวน 40,058 หุ้น 
ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,824 รายและรวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 7,306,846,099 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 12 เพ่ิมข้ึน   
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วาระที ่12  พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2556 
ประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาํหนดวา่  
หา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 
ขอ้บงัคบับริษทัขอ้  15  กาํหนดวา่  กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  
ทั้งน้ีไม่วา่จะกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือกาํหนดเป็นกฎเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือ
กาํหนดให้มีผลตลอดไป จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง    และ
สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัอีกต่างหากดว้ย 
 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงได้
พิจารณาเงินบาํเหน็จกรรมการโดยกลัน่กรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอา้งอิงจากอุตสาหกรรม
เดียวกนั  รวมถึงพิจารณาการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทั  

 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาเงินบาํเหน็จกรรมการโดยกลัน่กรองถึงความ 
  เหมาะสมต่างๆ  โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัมีส่วนกาํหนดนโยบาย แนวทางการดาํเนินงาน รวมถึงการให้คาํปรึกษาในการ
ดาํเนินงานดา้นต่างๆของบริษ ัท พิจารณาไดจ้ากผลกาํไรสุทธิของบริษทัมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ถึง 
14.89%  

2. ในปี 2556 ดชันีตลาดทรัพยโ์ดยรวมกลุ่ม SET 50 ลดลง 6.56% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555  แต่ในขณะท่ีมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษทัเพ่ิมข้ึน 1.06% เกิดจากผลประกอบการของ
บริษทัท่ียงัคงมีการเติบโตข้ึน 14.89% ซ่ึงทั้งหมดน้ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ 

 โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 
ปีท่ีอนุมติัจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย จาํนวนเงินที่อนุมติั จาํนวนเงินท่ีจ่ายจริง 

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 

 

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   จึง
 เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เพ่ือพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินบาํเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2556   
เป็นจาํนวนเงิน 25,000,000 บาท  (ยีสิ่บหา้ลา้นบาท) 

 ทั้ ง น้ี  คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมย์ท่ีจะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 คณะกรรมการท่ีไดรั้บค่าตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระน้ี 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหจ่้ายบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2556   เป็นจาํนวนเงิน 25,000,000 บาท  (ยีสิ่บ

หา้ลา้นบาท) ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่คร่ึงหน่ีงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 



25  

 

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม   

และออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 6,831,750,437 99.6939 
 - ไม่เห็นดว้ย 20,971,253 0.3060 
 - งดออกเสียง 454,124,409 ไม่นบัรวม 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาวาระท่ี 12 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 2 ราย เป็นจาํนวน 3,383 หุ้น ดงันั้น
จาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,826 รายและรวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 7,306,849,482 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 13 เพ่ิมข้ึน 

 
วาระที่ 13    พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 

 ประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่      ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 30 (5) กาํหนดวา่  กิจการอนัท่ีประชุม
สามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี  (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ
ของผูส้อบบญัชี และไดน้าํเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัสํานักงานอีวาย จาํกดั (ช่ือ
เดิมบริษทัสาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั)  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยประจาํปี 2557 ดงัมีรายช่ือ
ผูส้อบบญัชีต่อไปน้ี  
1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  4496  และ/หรือ 
2. นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  3182  และ/หรือ 
3. นายชยพล            ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  3972  และ/หรือ 
4. นางสาวพิมพใ์จ   มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4521 
 
 เน่ืองจากมีมาตรฐานการทาํงานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี    รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา 
นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแลว้เห็น
วา่มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557  เป็นเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท  
นอกเหนือจากค่าสอบบญัชีแลว้  บริษทัฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ไดแ้ก่ ค่าสังเกตการณ์ทาํลายสินคา้ประมาณ 
100,000  บาท และในระหวา่งปีอาจมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าสอบบญัชีเพ่ิมข้ึนไดเ้น่ืองจากการขยายสาขาเพ่ิมเติมข้ึน 
หรือการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใหม่  ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมเติมน้ีบริษทัขออนุมติัประมาณค่าใชจ่้ายไวไ้ม่เกิน 500,000 
บาท  โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2557  ดงัน้ี 

ค่าตรวจสอบงบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทั
และบริษทัยอ่ย    

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

ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยรวมทั้งปีเป็นเงิน 

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

รวมเป็นเงินที่ขออนุมติั 2,520,000  บาท 2,680,000  บาท    3,200,000  บาท 
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ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทัสํานักงานอีวาย จาํกัด (ช่ือเดิมบริษัท
สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั)   จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทาํหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั (ช่ือเดิมบริษทัสาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัมาแลว้เป็นเวลา 6  ปี  แต่ไดเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชีท่ีมีอาํนาจลงนามในงบการเงินของบริษทั  
โดยผูส้อบบญัชีท่ีลงนามในงบการเงินของบริษทัในปี 2557 คือ นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์  ไดรั้บแต่งตั้งเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทันับแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 5  ปี ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีมิไดมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทั
ยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั และผูส้อบบญัชีของ
บริษทัยอ่ย สังกดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั   
 
จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทัสํานักงานอีวาย จาํกัด (เดิมช่ือ บริษัท 
เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกัด) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2557  และอนุมติัค่าสอบบัญชีเป็นเงินจาํนวน  
3,200,000  บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าสังเกตการณ์ทาํลายสินคา้ประมาณ 100,000  บาท  และใน
ระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าสอบบญัชีเพ่ิมข้ึนไดเ้น่ืองจากการขยายสาขาเพ่ิมเติมข้ึน หรือการจดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัใหม่ ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมเติมน้ีบริษทัขออนุมติัประมาณค่าใชจ่้ายไวไ้ม่เกิน 500,000 บาท   
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัสาํนกังานอีวาย จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เอินส์ท แอนด ์
ยงั จาํกดั)  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2557  ดงัมีรายช่ือผูส้อบบญัชีต่อไปน้ี  
1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  4496  และ/หรือ 
2. นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  3182  และ/หรือ 
3. นายชยพล            ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  3972  และ/หรือ 
4. นางสาวพิมพใ์จ   มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4521 
และอนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นเงินจาํนวน  3,200,000  บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าสังเกตการณ์ทาํลาย
สินคา้ประมาณ 100,000  บาท  และในระหว่างปีอาจมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าสอบบญัชีเพ่ิมข้ึนไดเ้น่ืองจากการขยาย
สาขาเพ่ิมเติมข้ึน หรือการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใหม่ ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมเติมน้ีบริษทัขออนุมติัประมาณค่าใชจ่้ายไว้
ไม่เกิน 500,000 บาท   

 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหบ้ริษทัสาํนกังานอีวาย จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั 
เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั)  จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้  

  
โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่คร่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 7,225,978,512 98,8939 
 - ไม่เห็นดว้ย 80,817,616 1.1060 
 - งดออกเสียง 53,354 ไม่นบัรวม 
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ผูถื้อหุน้ถาม 1. คุณอดิวศิว ์ศิริโชติ  สงสัยวา่ธุรกิจไฟฟ้า  ประมาณการสัดส่วนรายไดไ้วก่ี้เปอร์เซ็นต ์ 
 2. อยากทราบวา่จะทาํจริงจงัเป็น 1,000 ไร่เลยในอนาคต หรือแค่ประหยดัค่าไฟฟ้า  
กรรมการตอบ 1. สัดส่วนรายไดน้อ้ยมาก รัฐบาลมีโครงการใหท้าํโซล่าเซลลบ์นหลงัคาเพ่ือขายไฟฟ้าให้กบัรัฐบาล  และหน่ึงสาขา

ผลิตไดเ้พียง 1 เมกะวตัต ์บริษทัใหสั้มปทานบริษทัหน่ึงมาทาํบนหลงัคา  และแบ่งส่วนแบ่งรายไดก้นั แต่ตอนน้ียงัไม่
สามารถบอกไดว้า่รายไดเ้ป็นเท่าใด  ขณะน้ีไดใ้บอนุญาตมาแลว้  

 2. ไม่มีเจตนาทาํเป็นธุรกิจโซล่าฟาร์ม  
 
ผูถื้อหุน้ถาม คุณสุพงษ ์วบิูลยเ์ศรษฐ ์ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 ถามเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่  โดยปัจจุบนัสังคมไดมี้การต่ืนตวัเร่ืองการต่อตา้นคอรัปชัน่ ในตลาดทุนไทยก็มีการ
ต่ืนตัว สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้จัดให้มีโครงการแนวปฏิบัติของเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ บริษทัมีความสนใจเขา้ร่วมโครงการน้ีหรือไม่ และถา้สนใจจะมีนโยบายปฏิบติัอยา่งไร 

กรรมการตอบ  บริษทัในตลาดหลกัทรัพยส่์วนใหญ่ให้ความสนใจ  บริษทัเองก็มีความสนใจ  แต่ขอให้ทาง IOD กาํหนดนิยามของ
คาํว่า คอรัปชั่น ให้ชัดเจนว่ากรณีใดเขา้ข่ายหรือไม่เขา้ข่ายก่อนท่ีจะสมคัรเขา้ร่วมโครงการ  สําหรับบริษทันั้ น  
ภายในก็มีคู่มือการปฏิบติังานไวอ้ยู่แลว้ โดยกาํหนดเป็นจริยธรรมทางธุรกิจ มีการกาํหนดวิธีการควบคุม การดูแล
พนกังาน  ซ่ึงท่านผูถื้อหุน้สามารถดูไดจ้ากแบบ 56-1   

  ส่วนเร่ืองการใหสิ้นบนกบัทางการท่ีเป็นส่วนงานราชการ บริษทัฯ ไม่มีนโยบายเพราะเป็นเร่ืองท่ีผดิกฎหมาย  
  
ผูถื้อหุน้ถาม คุณจีระวฒัน์ ม่วงอยู ่ แผนงานของบริษทัจะมีเปิดสาขาโฮมโปรก่ีสาขา เมกาโฮมก่ีสาขา และมาเลเซียก่ีสาขา 
กรรมการตอบ โฮมโปรมีแผนเปิดประมาณ 8 สาขา   
 เมกา โฮม ในปีน้ีมีแผนเปิดประมาณ 2 สาขา  ตน้ปีถึงปัจจุบนัเปิดไปแลว้ 2 สาขาท่ีหนองคายและบ่อวิน สรุปตอนน้ี

เมกาโฮมมีทั้งหมด 4 สาขา คือ รังสิต แม่สอด หนองคาย และบ่อวนิ 
 มาเลเซีย มีแผนเปิดในปี 2557 ประมาณเดือนพฤศจิกายน  1 สาขา ท่ีกวัลาลมัเปอร์ ตั้งอยู่ท่ีศูนยก์ารคา้ IOI และจะ

ทยอยเปิดเพ่ิมข้ึน 
 
ผูถื้อหุน้ถาม คุณการันต ์จาํปา นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ มีโอกาสหรือไม่ท่ีจะรวมพาร์ หรือหยดุจ่ายปันผลเป็นหุน้ 
กรรมการตอบ เร่ืองน้ี  ไดมี้การพบปะนกัลงทุนค่อนขา้งมาก ซ่ึงมีบางกลุ่มก็ชอบท่ีจะจ่ายเป็นหุ้น บางกลุ่มก็ชอบให้จ่ายเป็นเงินสด  

แต่นโยบายบริษทัการจ่ายเป็นหุน้หรือเงินสดนั้น  บริษทัจะพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงิน และการขยายสาขา 
ซ่ึงหากบริษทัตอ้งขยายสาขาเพ่ิม  การนาํเงินท่ีจะตอ้งจ่ายปันผลน้ีมาขยายกิจการจะไดผ้ลตอบแทนดีกวา่ เพราะ ROE 
อยูท่ี่ 10 กวา่เปอร์เซ็นต ์เป็นการดีกวา่การกูย้มืเงิน  

 
ผูถื้อหุน้ถาม คุณพชันี หาญประมุขกุล  การขายพ้ืนท่ีเขา้กองทุน REIT มีความคืบหนา้อยา่งไร 
กรรมการตอบ ปัจจุบนักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ ไดรั้บอนุมติัจาก กลต. มีระยะเวลาการ

ขายภายใน 1 ปี แต่จะขายเม่ือใดข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของตลาด 
 
ผูถื้อหุน้ คุณจีระวฒัน์ ม่วงอยู ่มีแนวคิดท่ีจะเปิดโฮมโปร สาขาท่ีไม่ใช่สาขาใหญ่ เปิดแบบร้านคา้ยอ่ยหรือไม่ 
กรรมการตอบ ตอนน้ียงัเปิดโฮมโปร และเมกาโฮมเป็น Size ขนาดใหญ่ก่อน แต่ก็มีแนวคิดเหมือนกนัแต่ตอ้งรอไวก่้อน 
 
ผูถื้อหุน้ถาม คุณสมคิด วงศภ์ากร ผลกระทบของเหตุการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนั ถา้ไม่มีรัฐบาล  มีผลกระทบกบับริษทัหรือไม่ 

และจะแกไ้ขปัญหาอยา่งไร  
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กรรมการตอบ มีผลกระทบในบางพ้ืนท่ี  3 เดือนท่ีผ่านมายอดขายก็ยงัคงเป็นไปตามเป้าหมาย บางสาขาก็มีผลกระทบ  แต่โดยรวม
ยงัดีอยู่  บริษัทมีการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพในเร่ืองต่างๆ ให้ดีข้ึน  บริษัทมีลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกประมาณ 
1,800,000 ราย บริษทัไดส้ร้างระบบสมาชิกเพื่อดึงลูกคา้มาซ้ือสินคา้ไดต่้อเน่ือง ประกอบกบัธุรกิจของบริษทัขาย
สินคา้ท่ีมีความจาํเป็นกับท่ีอยู่อาศัย เร่ืองบา้นเป็นเร่ืองจาํเป็น เพราะฉะนั้นลูกคา้ก็ยงัมาซ้ือสินคา้ต่อเน่ือง  เร่ือง
การเมืองไม่ค่อยกระทบ ธุรกิจยงัดาํเนินต่อไปได ้

 
ผูถื้อหุน้ถาม คุณเอกอุดม วฒันธนาทรัพย ์งบลงทุนปีน้ีประมาณเท่าไร และสัดส่วนของยอดขายในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัท่ี

ไหนเยอะกวา่กนั 
กรรมการตอบ  งบลงทุนในปีน้ีประมาณ 7-8 พนัลา้นบาท สัดส่วนยอดขายต่างจงัหวดัจะมีสัดส่วนสูงกวา่กรุงเทพฯ 
 
ผูถื้อหุน้ถาม คุณอภิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธ์ิ  ธุรกิจใหม่ของเมกาโฮม ดีอย่างไร ตัวช้ีวดัในการขยายหรือชะลอสาขาดูจากอะไร 

ระยะเวลาประเมินวา่ดีหรือไม่ ใชก้รอบเวลาเท่าไร 
กรรมการตอบ เมกาโฮม เปิดแลว้ 2 สาขา  ปีน้ีมีแผนเปิดอีก 2 สาขา การจะพิจารณาว่าดีหรือไม่  จะดูจากการซ้ือซํ้ า ถา้มีการซ้ือซํ้ า 

ปริมาณลูกคา้เพ่ิมข้ึนก็มียอดขายเพ่ิมข้ึน เหล่าน้ีเป็นตวัช้ีวดั  ท่ีผา่นมาผลตอบรับดี 
 
ผูถื้อหุน้ถาม คุณวภิูษิต จนัทอุดมสุข  การเพ่ิมสัดส่วนรายไดจ้ากค่าเช่าของมาร์เก็ต วลิเลจ จะมีแนวทางขยายเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 
กรรมการตอบ ขณะน้ีกาํลังทาํศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจท่ีสุวรรณภูมิ ขณะน้ีกําลัง Renovate ทาํลานจอดรถและขยายพ้ืนท่ี

ศูนยก์ารคา้ 
 
ผูถื้อหุน้ถาม คุณนฤชิต แต่งสวน ผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมแทน 
 1.ลูกคา้เมกาโฮม Break Down ผูรั้บเหมา ซ้ือสร้างบา้น ทาํบา้นจดัสรร โรงแรม และอยา่งอ่ืน ก่ีเปอร์เซ็นต ์
 2.ในวาระท่ี 7 ท่ีขอเพ่ิมวตัถุประสงคใ์หมี้การคํ้าประกนัการชาํระหน้ีให้บริษทัย่อย ถา้เราวดั Dept to Equity Ratio จะ

ไม่สามารถ Detect การคํ้าประกนัหน้ีของบริษทัย่อยไดห้รือไม่ อย่างนโยบายท่ีว่าหุ้นกูท่ี้ออกหลงั ออกตั้งแต่ปี 2556 
ท่ีจะให ้Dept to Equity Ratio (D/E) ไม่เกิน 2.5 ถา้สมมติวา่บริษทัแม่มีการไปคํ้าประกนัหน้ีให้บริษทัย่อย เป็นไปได้
หรือไม่ท่ี Dept to Equity จะเกิน 2.5 ไปพอสมควร แต่ดว้ยขอ้จาํกดัในงบดุลไม่สามารถหยิบข้ึนมาโชวไ์ด ้ทาํให้ผูถื้อ
หุน้ไม่สามารถ Monitor ความเส่ียงตรงน้ีได ้

กรรมการตอบ 1. ผูรั้บเหมาซ้ือสร้างบา้นส่วนใหญ่เป็นผูรั้บเหมารายยอ่ย ซ้ือไปใชใ้นกิจการของตนเอง ผูรั้บเหมารายใหญ่จะซ้ือตรง
กบัผูผ้ลิต 

 2. D/E Ratio จะเป็นภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียไม่นบัการคํ้าประกนั แต่ในงบการเงินจะมีเปิดเผยไวช้ดัเจนในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินกรณีมีการคํ้าประกนั 

ผูส้อบบญัชีตอบ ในปี 2556 จะอยู่ในหมายเหตุของงบการเงินขอ้ 32.4 แต่ในอดีตยงัไม่มีรายการน้ีเกิดข้ึน ถา้มีรายการเกิดข้ึนก็จะมา
รวมเปิดอยู่ท่ีภาระผูกพนัเก่ียวกับการคํ้าประกัน  และในแง่ของรายการถา้เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการก็จะมี
เปิดเผยในหมายเหตุรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกหมายเหตุหน่ึงดว้ย 

 
ผูถื้อหุน้ถาม คุณสุริยะ วไิลนิรันดร์ 
 1. ไปเปิดสาขาย่อยในจังหวดัรอง สาขาท่ีเปิดใหม่ยอดขายจะน้อยกว่าสาขาเดิมท่ีเปิดในจังหวดัท่ีมีประชากร

หนาแน่นหรือเปล่า 
 2. ถา้เปิดในอตัรา 10 สาขาต่อปี ไปเร่ือยๆ ความเจริญจะทนักบัสาขาท่ีไปเปิดหรือไม่ 
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กรรมการตอบ 1. ท่ีผ่านมาลูกคา้ในจงัหวดัย่อย Scale เล็กลง  Size ก็เล็กลงไปดว้ย และท่ีผ่านมาผลการดาํเนินงานก็เป็นไปตาม
เป้าหมาย  แต่จะเทียบกับกรุงเทพฯ เทียบไม่ไดเ้พราะว่า Scale ต่างกนั ยอดขายก็ตอ้งต่างกัน แต่ท่ีตอ้งเปิดเพราะ
ตอ้งการอาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้ 

 2. Market size ในธุรกิจ Home Improvement ในบา้นเราประมาณ 1.5% ของ GDP ในประเทศแถบตะวนัตกประมาณ 
3-5% ถ้าพิจารณาตรงน้ีแสดงว่ายงัสามารถพฒันาได้อีกหน่ึงเท่าตัว ใน Sector น้ี เร่ืองระยะเวลา ธุรกิจน้ีใน
ต่างประเทศใชเ้วลาเร่ิมตน้ถึงวนัท่ี Mature ประมาณ 35 ปี แต่ในประเทศไทยเพ่ิงเร่ิมได ้17 ปี เพราะฉะนั้นตลาดยงั
ไปไดอี้กไกล ปัจจุบนัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไปตอ้งการความสะดวกมากข้ึน ตอ้งการแบบ One Stop Service 
ตอ้งการความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน จึงทาํใหมี้โอกาสขยายตวัทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

 
ผูถื้อหุน้ถาม คุณจีระวฒัน์ ม่วงอยู ่ 
 1. ขอใหช่้วยอธิบายเร่ืองมาเลเซีย เคยกล่าววา่จะขยายถึง 40 สาขา 
 2. ตน้ทุนการขายลดลงต่อเน่ืองดี แต่ตน้ทุนการบริหารการขายและดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนพอควบคุมไดห้รือไม่ 
กรรมการตอบ 1. ท่ีกล่าวไวว้่า 40 สาขาเป็นแผนระยะยาว เป็นการคาํนวณว่าขนาดประชากรเท่าใด GDP เท่าใด มีเมืองอะไรบา้ง 

คาํนวณแลว้ไดพ้ื้นท่ีขายเท่าไร จึงเป็นที่มาของการประมาณการ 40 สาขา  
 2. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนเพราะเป็นค่าใชจ่้ายในช่วงเตรียมการของธุรกิจมาเลเซีย และเมกาโฮม 
 
ผูถื้อหุน้ถาม คุณวสันต ์มานะสุรางกลู 
 1. การรับรู้รายไดข้องกองทุน Property Fund จะทยอยรับรู้ 30 ปี ทาํไดห้รือไม่และก่ีปี 
 2. DC เพ่ิงสร้างไม่ทราบวา่ปัจจุบนั Serve ใครบา้ง 
 3. สินคา้ Private Brand มีหยดุอยูท่ี่ 36 แบรนด ์มีความตั้งใจเพ่ิม Brand หรือไม่ 
กรรมการตอบ 1. การรับรู้รายไดข้องกองทุนจะรับรู้ตามอายสัุญญา สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยจ์ะนาํเขา้กองทุนเป็นเวลา 27 ปี ก็จะ

ทยอยรับรู้รายได ้27 ปี ขอ้ดีคือทาํใหมี้ Cash Flow เขา้มาทั้งจาํนวนในปีแรก 
 2. DC สามารถรองรับได ้80 สาขา และไม่มีนโยบายใหค้นอ่ืนเช่า 
 3. สําหรับสินคา้ Private Brand มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน แต่การเติบโตจะช้าเพราะว่าฐานใหญ่ อตัราการเพ่ิมจะช้ากว่า

ช่วงแรก โดยจาํนวน Brand จะเท่าเดิม แต่จะเพ่ิมกลุ่มสินคา้มากข้ึน 
 
ผูถื้อหุน้ถาม คุณไพศาล วฒิุบญัชร 
 1. สภาวะการแข่งขนัท่ีมาเลเซียเป็นอยา่งไร และ Market Share ท่ีใหญ่ๆ ท่ีใครบา้ง 
 2. วางแผนลงทุนในประเทศอ่ืนมีหรือไม่ 
กรรมการตอบ 1. ผูเ้ล่นรายใหญ่ไม่มี โครงสร้างจะเป็นการขายสินคา้เฉพาะอยา่งเป็นจุดๆ แต่ไม่มี One Stop Service 
 2. ตอนน้ียงัไม่มี รอเปิดมาเลเซียใหเ้รียบร้อยก่อน  
 
ผูถื้อหุน้ คุณมลิวลัย ์จิตรีญาติธรรม 
 ขอใหบ้ริษทัฯ แจกของชาํร่วยใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ย 
กรรมการ ในการประชุมผูถื้อหุน้  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือช้ีแจงผลประกอบการของบริษทั และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ และ

ประกอบกับไดมี้หลายหน่วยงาน เช่น ตลาดหลกัทรัพย ์ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย    ไดข้อความร่วมมือมายงั
บริษทัฯ ใหง้ดการแจกของชาํร่วย  บริษทัฯ จึงใหค้วามร่วมมืองดแจกของชาํร่วย 
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ผูถื้อหุน้ คุณอิศรา จิรจิตการุณ ผูรั้บมอบฉนัทะจากคุณนิมิต จิรจิตการุณ 
 ขอใหบ้ริษทัทาํบตัรลดราคาสินคา้ใหก้บัผูถื้อหุน้  
กรรมการ เน่ืองจากผูถื้อหุน้มีจาํนวนมาก และมีการเปล่ียนแปลงทุกวนั บริษทัฯไม่สามารถตรวจสอบไดว้่า ณ วนัท่ีมาซ้ือสินคา้

เป็นผูถื้อหุน้หรือไม่  เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถออกบตัรส่วนลดให้ได ้ แต่บริษทัฯ มีบตัรสมาชิก Home Card จึงขอ
เสนอใหผู้ถื้อหุน้สมคัรบตัร Home Card และ HomePro Visa  Card ก็จะไดส่้วนลดเช่นกนั 

 
ผูถื้อหุน้ถาม คุณนิวฒัน์ กิมตระกลู 
 สถานการณ์ปัจจุบนั  ไดมี้การเปรียบเทียบกบัคู่แข่งหรือไม่ ขอให้ช่วยวิเคราะห์คู่แข่ง และขอให้ช่วยเปิดเผยกลยุทธ์

ในการพิชิตคู่แข่ง 
กรรมการตอบ ทุกปีบริษทัจะมี survey ตลาด มีการเปรียบเทียบคู่แข่งเป็นปกติอยูแ่ลว้ สาํหรับกลยุทธ์ คือ การขยายสาขา พฒันาการ

บริการใหดี้ยิง่ข้ึน ขยายกลุ่มสินคา้ 
 
ผูถื้อหุน้ถาม คุณรัศพงษ ์ทวแีสงสกุลไทย 
 ขอทราบความคืบหนา้วา่จะขายกองทุนเม่ือไหร่ในปีน้ี 
 จะมีนโยบายท่ีจะทยอยออกกองทุนไปเร่ือยๆ หรือไม่ 
กรรมการตอบ ขณะน้ีกองทุนไดรั้บอนุมติัจาก กลต. แลว้ แต่ตอนน้ี YEILD ยงัไม่ดี ถา้ดีข้ึนก็จะเร่ิมออกขาย  ส่วนกองทุนจะออก

เร่ือยๆ หรือไม่ข้ึนอยู่กบัว่าจะมีศูนยก์ารคา้เพ่ิมเติมท่ีจะออกกองทุนหรือไม่ ถา้มีพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้เพ่ิมเติมก็จะออก
กองทุนเพ่ิมเติม แต่ตอ้งปฏิบติัตามเกณฑข์อง กลต. ในเร่ืองของ REIT แทน 

 
ผูถื้อหุน้ถาม คุณสมภพ คงวรรณ 
 Home Improvement Business Online เป็นไปไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 
กรรมการตอบ ขณะน้ีเปิดแลว้ สัดส่วนรายไดย้งัตํ่าอยู ่แต่เปอร์เซ็นตก์ารเติบโตสูงมาก 
 
ผูถื้อหุน้ถาม  คิวเฮา้ส์ และแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  สามารถช่วยยอดขายไดห้รือไม่ 
กรรมการตอบ คิวเฮา้ส์ และแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ แทบจะไม่ไดซ้ื้อจากโฮมโปร  คิวเฮา้ส์ และแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จะซ้ือจากแหล่งท่ีถูก

ท่ีสุด 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามต่อไปอีก  จึงปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
ปิดประชุมเวลา   12.30  น. 
 
 
    ลงช่ือ                                                   ประธานท่ีประชุม 
                            (          นายอนนัต ์ อศัวโภคิน           ) 
 
 
    ลงช่ือ      เลขานุการบริษทั 
                                                  (       นางสาววรรณี  จนัทามงคล       ) 
 


