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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
ของ 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

ประชุมเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 เวลา 10.05 น. ณ  หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั้น 1  โรงแรมแมนดาริน เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4  
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร   
 นายอนนัต ์อศัวโภคิน ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม  ไดก้ล่าวเปิดการประชุมโดยไดแ้นะนาํคณะกรรมการ  ผูส้อบ
บญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ท่ีมาร่วมประชุม ดงัน้ี   
 
รายช่ือคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายอนนัต ์ อศัวโภคิน ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. นายรัตน ์ พานิชพนัธ์ ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายนพร สุนทรจิตตเ์จริญ ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 
4. นายจุมพล มีสุข ตาํแหน่ง กรรมการ 
5. นางสุวรรณา พทุธประสาท ตาํแหน่ง กรรมการ 
6. นายมานิต อุดมคุณธรรม ตาํแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
7. นายคุณวฒิุ ธรรมพรหมกลุ ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 
8. นายอาชวณิ อศัวโภคิน ตาํแหน่ง กรรมการ 
9. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ ์ ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
10. นายทววีฒัน ์ ตติยมณีกลุ ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
11. นายชนินทร์ รุนสาํราญ ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ 

   กาํหนดค่าตอบแทน 
 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 นายพงส์ สารสิน ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
 
เลขานุการบริษัทและทําหน้าท่ีเลขานุการท่ีประชุม     
 นางสาววรรณี จนัทามงคล ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชี และการเงิน 
    (ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั) 
 

รายช่ือผู้สอบบัญชีจากบริษัทสํานักงานอวีาย จํากดั  
 นางก่ิงกาญจน ์ อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4496   
 
รายช่ือตัวแทนอสิระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน 
1. นางสาวชโนบล    พรหมสถิต  ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั วสิเซ่น แอนด ์โค จาํกดั 
2. นางพิมใจ   ไชยศิริ  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
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จํานวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 

นายอนนัต ์อศัวโภคิน  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมคร้ังน้ี  ไดร้ายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงองคป์ระชุม ดงัน้ี  มีผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและท่ีมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 1,144 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 9,104,994,831 หุน้   คิดเป็นร้อยละ 
73.8483 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  ซ่ึงครบองคป์ระชุม  โดยแยกประเภทของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไดด้งัน้ี  

1. บุคคลธรรมดาเขา้ประชุมดว้ยตนเองรวมทั้งส้ิน 335 ราย จาํนวนหุน้ 1,167,834,329 หุน้ 
2. ผูม้อบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 807 ราย จาํนวนหุน้ 1,760,065,317 หุน้ 
3. ผูถื้อหุน้ประเภทนิติบุคคลท่ีถือหุน้เกิน 10% 2 ราย จาํนวนหุน้ 6,177,095,185 หุน้ 

 
การดาํเนินการประชุม 

ประธานท่ีประชุมไดม้อบหมายใหน้ายคุณวฒิุ ธรรมพรหมกลุ เป็นผูช้ี้แจงขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการ
แสดงความเห็น และการสอบถาม  รวมถึงรายละเอียดในแต่ละวาระ  ดงัน้ี 
 ในการประชุมจะมีการดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจง้ไวต้ามหนังสือเชิญประชุม โดยผูด้าํเนินการประชุมจะแจง้
รายละเอียดของแต่ละวาระ 
 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคดิเห็น 
หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซักถาม ให้ยกมือข้ึนพร้อมแจง้ช่ือจากนั้นให้ผูถื้อหุ้นแจง้ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซักถาม 

เพื่อใหท่ี้ประชุมตอบขอ้ซกัถาม 
 

วธีิการลงคะแนน 
 บริษทัฯ ใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระไวใ้ห้
ผูถื้อหุน้แต่ละท่านแลว้ ซ่ึงหลงัจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจง้วา่หากมีท่านใดไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงใหย้กมือข้ึน จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปเกบ็บตัรลงคะแนนในส่วนท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนน
แจง้ต่อท่ีประชุม ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหกัจากคะแนนเสียงทั้งหมด   

สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัไดน้าํ
คะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บนัทึกลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้   

ทั้งน้ีสาํหรับบตัรลงคะแนนในส่วนท่ีเห็นดว้ย  ท่ีไม่ไดเ้กบ็ระหวา่งการประชุม ขอใหทุ้กท่านส่งคืนหลงัจากจบการประชุม 
โดยบริษทัไดแ้ต่งตั้งตวัแทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษทั วสิเซ่น แอนด ์โค จาํกดั และผูถื้อหุน้รายยอ่ย  เป็นคนกลางในการตรวจนบั
คะแนนเสียง   

สาํหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้  และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  สามารถตรวจสอบไดจ้ากส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ยลาํดบัท่ี 8 (หนา้ 60) ในหนงัสือเชิญประชุม 
 
หมายเหตุ       เน่ืองจาก พรบ.มหาชนไดมี้ขอ้กาํหนดไวว้า่ การลงมติสาํหรับเร่ืองทัว่ไปตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียง  โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง  ดงันั้น ในวาระท่ี 1, 3, 5, 7, 8 และ 11 จึงไม่นาํคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออก
เสียงมารวมคาํนวณดว้ย 
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การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และช่ือกรรมการ  
บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และช่ือกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑเ์สนอผา่น Web Site พร้อม

ทั้งแจง้ข่าวผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 19 กนัยายน 2557  และส้ินสุดการรับการเสนอวาระในวนัท่ี 16 มกราคม 
2558  ทั้งน้ีในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและช่ือกรรมการของผูถื้อหุ้นดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอช่ือกรรมการเพื่อพิจารณา 

2. การส่งคาํถามล่วงหน้า 
บริษทัไดมี้การเปิดโอกาสให้ผถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 ไดท่ี้หน่วยงาน                 

นกัลงทุนสมัพนัธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถามมายงับริษทัฯ 

3. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม   
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงรายละเอียดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังน้ี  บริษทัฯ ได้ทาํการเผยแพร่หนังสือเชิญ

ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษไวบ้น Web Site ของบริษทั  พร้อมทั้งแจง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วนัท่ี                    
9 มีนาคม 2558  

 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากท่ีประธานไดแ้จง้จาํนวนหุน้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจาํนวน 98 ราย เป็นจาํนวน 463,128,740 หุน้ ดงันั้นจาํนวนผู ้
ถือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,242 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 9,568,123,571 หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในแต่ละวาระเพ่ิมข้ึน 
 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558  ได้พจิารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมีมติ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี ้
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2557      
 ประธานท่ีประชุมไดเ้สนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงประชุมไปเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557  

ซ่ึงรายงานการประชุมไดน้าํส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดงักล่าว  

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า
คร่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 9,568,087,803 100.00 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0 
 - งดออกเสียง 35,768 ไม่นบัรวม 

 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 

คุณวรรณี รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 โดยสรุปดงัน้ี ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ เปิดสาขา
ทั้งหมด ดงัน้ี 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ฯ มีสาขาทั้งส้ินรวม 71 สาขา  แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล 21 สาขา และสาขาใน
ต่างจงัหวดั 50 สาขา 
บริษทั เมกา โฮมฯ มีสาขาทั้งส้ิน 4 สาขาแบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล 1 สาขา และสาขาในต่างจงัหวดั 
3 สาขา  
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สาขาของโฮมโปรท่ีเปิดใหม่ในปี 2557 มี 8 สาขา ไดแ้ก่ สาขาลาํปาง สาขาประจวบคีรีขนัธ์ สาขาสุรินทร์ สาขา
เชียงใหม่-สนัทราย สาขาศรีราชา สาขาภูเกต็-ถลาง สาขาพทัยาเหนือ และสาขาโคราช-หวัทะเล  
  
ในปี 2557 บริษทัมียอดขายทั้งส้ิน 47,964.75 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 7,958.11 ลา้นบาท คิดเป็น 19.89% 
ยอดขายท่ีเพิ่มส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม การเปิดสาขาใหม่ในปี 2557 และธุรกิจของเมกาโฮมท่ีเพิ่ง
เปิด  บริษทัมีรายไดอ่ื้น จาํนวน  3,243.84  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 525.25 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.32%  (ซ่ึงรายไดอ่ื้น 
ไดแ้ก่  ค่าสนบัสนุนทางการตลาดจากคู่คา้ ค่าเช่าพื้นท่ี ค่าบริการต่าง ๆ ซ่ึงไดร้วมส่วนของบริษทั มาร์เกต็ วลิเลจ 
จาํกดั  ,บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั และบริษทั ดี.ซี เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั)   
 
ในดา้นค่าใชจ่้ายการขายและการบริหารปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 11,118.71 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 1,873.39
ลา้นบาท คิดเป็น 20.26 % ส่งผลให ้ในปี 2557 บริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 3,313.34  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 
244.85 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.98% และมีกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานหุน้ละ 0.27 บาท  กาํไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผลมา
จากการเพิ่มข้ึนของยอดขาย และรายไดอ่ื้น  

 
มติที่ประชุม    ในวาระน้ีเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานเพือ่ทราบ  จึงมิไดมี้การลงมติ 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจาํนวน 72 ราย เป็นจาํนวน 
93,002,404  หุน้ ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,314 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 9,661,125,975 หุน้ และบริษทั
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 3 เพิ่มข้ึน 
 

ผูถื้อหุน้ นาย ปรกธณ  แสงนิล ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
คาํถาม ขอช่ือชมท่ีบริษทัฯ มีการประกาศเจตนารมยเ์ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการคอรัปชั่นส์  จึงขอทราบว่า

ภายหลงัจากการประกาศเจตนารมยแ์ลว้ บริษทัฯ จะวางแผนจะดาํเนินการอยา่งไรเพื่อใหไ้ดรั้บการรับรองของ CAC 
(Collective Action Coalition) 

กรรมการตอบ ภายในบริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัการในเร่ืองของกฎบตัรธรรมภิบาลของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานอยูแ่ลว้ 
ส่วนท่ีจะดาํเนินการต่อไปคือการประสานงานกบัองคก์รและบุคคลภายนอกในการให้ความร่วมมือในการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ  และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   และรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี
บัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม  2557 
ประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ในปี 2557  มีขอ้มูลสรุปทางดา้นการเงิน ดงัน้ี 

 ยอดขาย = 47,964.75  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 7,958.11  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.89 
 รายไดร้วม = 51,208.59  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 8,483.36  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.86 
 มีกาํไรสุทธิ = 3,313.34  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 244.85  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.98 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานหุน้ละ 0.27  บาท  
ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ =  12,329.31 ลา้นบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม =  44,312.82  ลา้นบาท  
หน้ีสินรวม =  28,611.19  ลา้นบาท  
ส่วนของผูถื้อหุน้ =  15,701.63  ลา้นบาท  
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สําหรับรายละเอียดของผลการดาํเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
รายงานของผูส้อบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ซ่ึงไดน้าํส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุม จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี  สาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี  
สาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่คร่ึงหน่ีงของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 9,655,831,110 100 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0 
 - งดออกเสียง 5,294,865 ไม่นบัรวม 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 3 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจาํนวน 13 ราย เป็นจาํนวน 93,017หุน้ ดงันั้น
จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,327 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 9,661,218,992 หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 4 เพิ่มข้ึน   
 
ช่ือผูถื้อหุน้  นาย บุญช่วย  ตั้งวฒันศิริกลุ 
คาํถามท่ี 1  จากงบการเงินรวม อยากทราบว่ากาํไรของแต่ละธุรกิจ ไดแ้ก่ โฮมโปร โฮมโปรมาเลเซีย  และเมกา โฮม มีกาํไร

เท่าไหร่ 
กรรมการตอบ  สําหรับธุรกิจโฮมโปร สามารถตรวจสอบไดจ้ากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษทัฯ มีกาํไรในปี 2557 อยู่ท่ี 

3,386.74 ลา้นบาท สําหรับธุรกิจโฮมโปร มาเลเซีย และเมกา โฮม ยงัเป็นธุรกิจท่ีมีผลการดาํเนินงานขาดทุนอยู ่
เน่ืองจากเพิ่งเปิดในช่วงแรก 

 
คาํถามท่ี 2  จากหนา้ 135 (รายงานประจาํปี 2557) ในส่วนของเงินปันผลรับ ของงบเฉพาะกิจการปี 2556  มีจาํนวน 39.994 ลา้น

บาท แต่ในปี 2557 มีจาํนวน 1.250 ลา้นบาท อยากทราบวา่ทาํไมเงินปันผลรับจึงลดลง 
กรรมการตอบ  เน่ืองจากเงินปันผลรับในปี 2556 เป็นเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทั มาร์เก็ตวิลเลจ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ  ส่วนในปี 2557 ไม่ไดมี้การรับเงินปันผลจากบริษทัดงักล่าว แต่เป็นเงินปันผลของบริษทัในเครืออ่ืน คือ 
บริษทั ดีซี เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเพิ่งเปิดดาํเนินการ 

 
คาํถามท่ี 3 จากหนา้ 145 (รายงานประจาํปี 2557) อยากทราบวา่ทาํไมจึงมีการซ้ือเพิ่มของสินทรัพยเ์ป็นจาํนวน 8,576 ลา้นบาท 

และโอนออกเป็นจาํนวน 5,925 ลา้นบาท 
กรรมการตอบ การซ้ือเพิ่มของสินทรัพยจ์าํนวน 8,546 ลา้นบาท  เป็นสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง กบัสินทรัพยอ่ื์นๆ ในการ

เปิดสาขาใหม่ ส่วนท่ีโอนออก เป็นการโอนออกของสาขาท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จ 
  กรณีดงักล่าวเป็นหลกัการในทางบญัชีซ่ึงเม่ือซ้ือทรัพยสิ์นก็จะลงบญัชีเป็นส่วนของค่าใชจ่้ายในการลงทุน แต่เม่ือ

ก่อสร้างสาขาเสร็จแลว้  กจ็ะตอ้งโอนค่าใชจ่้ายมาเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั 
 
คาํถามท่ี 4  จากคาํถามก่อนหนา้น้ีไม่ทราบเป็นการลงทุนท่ีสาขาใดบา้ง 
กรรมการตอบ สาขาลาํปาง ประจวบคีรีขนัธ์ สุรินทร์ เชียงใหม่-สันทราย ศรีราชา ภูเก็ต-ถลาง พทัยาเหนือ และสาขาโคราช-หัว

ทะเล  
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วาระที่ 4    พจิารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยวธีิตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล
ระหว่างกาล  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่  1/2557 จํานวน 81,545  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานท่ีประชุมแถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี                    
15 ตุลาคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัใหมี้การจ่ายปันผลเป็นหุน้ไม่เกินจาํนวน 1,369,940,000 หุน้ ซ่ึงผลจากการจ่ายหุน้ปัน
ผลดงักล่าวจริง  มีผูถื้อหุน้ไดรั้บหุน้ปันผลทั้งส้ิน 1,369,858,455  หุน้ จึงยงัคงมีหุน้เหลือสาํหรับรองรับการจ่ายปันผล
อีกจาํนวน 81,545  หุน้  เน่ืองจากบริษทัยงัมีหุน้ท่ีจาํหน่ายไม่ครบตามท่ีจดทะเบียนไว ้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด
ของกฎหมายจึงตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียน  จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 12,329,396,991  บาท โดยวิธีตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปัน
ผลตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557  จาํนวน 81,545 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  และแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงัน้ี 

      “ ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจาํนวน    12,329,315,446  บาท   (หน่ึงหม่ืนสองพนัสามร้อยยีสิ่บเกา้ลา้นสามแสน 
                หน่ึงหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบหกบาท) 
              แบ่งออกเป็น                  12,329,315,446  หุน้    (หน่ึงหม่ืนสองพนัสามร้อยยีสิ่บเกา้ลา้นสามแสน 
      หน่ึงหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบหกหุน้) 

  มูลค่าหุน้ละ                                           1  บาท (หน่ึงบาท) 
                โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั                   12,329,315,446  หุน้ (หน่ึงหม่ืนสองพนัสามร้อยยีสิ่บเกา้ลา้นสามแสน 
      หน่ึงหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบหกหุน้)                                                 
  หุน้บุริมสิทธิ                                          -   หุน้ (...........................-.........................)” 
 
มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 12,329,396,991  บาท โดยวิธี

ตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผลตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557  จาํนวน 
81,545 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทุนจดทะเบียนดงัน้ี 
“ ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจาํนวน    12,329,315,446  บาท   (หน่ึงหม่ืนสองพนัสามร้อยยีสิ่บเกา้ลา้นสามแสน 

                หน่ึงหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบหกบาท) 
              แบ่งออกเป็น                  12,329,315,446  หุน้    (หน่ึงหม่ืนสองพนัสามร้อยยีสิ่บเกา้ลา้นสามแสน 
      หน่ึงหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบหกหุน้) 

  มูลค่าหุน้ละ                                              1  บาท (หน่ึงบาท) 
 
                โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั                   12,329,315,446  หุน้ (หน่ึงหม่ืนสองพนัสามร้อยยีสิ่บเกา้ลา้นสามแสน 
      หน่ึงหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบหกหุน้)                                                 
  หุน้บุริมสิทธิ                                             -   หุน้ (...........................-.........................)” 
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 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 9,661,173,364 99.9995 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0 
 - งดออกเสียง 45,628 0.0004 

หมายเหตุ   ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 4 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจาํนวน 23 ราย เป็นจาํนวน 879,803 หุ้น 
ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,350 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 9,662,098,795 หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 5 เพิ่มข้ึน   
 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงนิกาํไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายประจําปี 2557    
ประธานท่ีประชุมแถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไวไ้ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 
ของกาํไรสุทธิ ในปีน้ีบริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการประจาํปี 2557 รวมทั้งปีเป็นเงิน 3,386.74 ลา้นบาท และ
ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทั  
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล  ดงัน้ี 
 

สําหรับผลประกอบการคร่ึงปีแรกของปี 2557  (มกราคม - มิถุนายน 2557) ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557  
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  15 ตุลาคม 2557  ไดมี้มติให้จดัสรรทุนสาํรองไวแ้ลว้ตามกฎหมายจาํนวน 5% ของกาํไรสุทธิ
เป็นเงินเท่ากบั  76.70 ลา้นบาท  ซ่ึงคิดจากกาํไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม  ถึงเดือนมิถุนายน 2557 
จาํนวน 1,532.15 ลา้นบาท และไดอ้นุมติัจ่ายปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2557  
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ดงัน้ี  
ก. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรา 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็น

อตัราการจ่ายเงินปันผล 0.125000 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้
ปันผลแลว้ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.125000 บาท 

ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.013889 
รวมเป็นการจ่ายปันผลสาํหรับคร่ึงปีแรกทั้งส้ินในอตัรา  0.138889 บาทต่อหุน้  
 
คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหวา่งกาลดงักล่าว  โดยมีขอ้มูลการ
เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุน้ปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

ระยะเวลา ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
อตัราการจ่ายหุน้ปันผล (จาํนวนหุน้เดิม : หุน้ปันผล) (7 :1) , (เงินสด) 

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

(ระหวา่งกาล) , (ส้ินปี) 
(6:1) , (7:1) 

(ระหวา่งกาล) , (ส้ินปี) 
มูลค่าหุน้ปันผลต่อหุน้   (ก่อนปรับลด) 0.1429 0.3667 0.3096 
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุน้   (หน่วย : บาท / หุน้) 0.1659 0.040823 0.0345 
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุน้) 0.3088 0.407523 0.3441 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ 83.61% 98.03% 97.62% 
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สําหรับผลประกอบการคร่ึงปีหลังของปี 2557 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557) ตามงบเฉพาะกิจการคณะกรรมการได้
อนุมติัใหน้าํเสนอผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัดงัน้ี 
  ก.  จดัสรรเพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2557 อีกจาํนวน 92.70 ลา้นบาท โดยคาํนวณจาก 5% 
ของกาํไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2557 – ธนัวาคม 2557  จาํนวน 1,854.59 ลา้นบาท  
  ข.  อนุมติัจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 822 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรา 15 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 822 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การจ่ายเงินปันผล 0.06667 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้
ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.06667 บาท 
  ค.  อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ  0.07333 บาท  หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 904.11 ลา้น
บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลสาํหรับคร่ึงปีหลงัทั้งส้ินในอตัรา  0.14 บาทต่อหุน้ 
  การจ่ายปันผลดงักล่าวขา้งตน้  บริษทัจ่ายจากกาํไรสะสมและกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานงวดเดือน
กรกฎาคม 2557 ถึงเดือนธนัวาคม 2557  ซ่ึงเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20  ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวไดต้ามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 
  รวมการจดัสรรเงินกาํไรเพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2557  ทั้งส้ินเป็นเงิน 169.40 ลา้นบาท  
และรวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุน้ปันผลและเงินสดปันผล  ทั้งปีเท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.278889 บาท (ก่อน
ปรับลด)  คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 3,248.19 ลา้นบาท หรือคิดอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 
95.91% แบ่งเป็นอตัราการจ่ายหุ้นปันผลประมาณ 64.72% และอตัราการจ่ายเงินสดปันผลรวมประมาณ 31.19%   
อตัราการจ่ายปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั   เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด   
  โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 21 เมษายน 2558 และรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225   ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์    โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 22 เมษายน 2558  และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 
 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมติัการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายและ
การจ่ายปันผล ดงัน้ี 
 ก.  จดัสรรเพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2557 อีกจาํนวน 92.70 ลา้นบาท โดยคาํนวณจาก 5% ของกาํไร
สุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2557 – ธนัวาคม 2557  จาํนวน 1,854.59 ลา้นบาท  
 ข.  อนุมติัจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 822 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นของบริษทัในอตัรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 822 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการ
จ่ายเงินปันผล 0.06667 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ให้
จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.06667 บาท 
 ค.  อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.07333 บาท  หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 904.11 ลา้นบาท 
 รวมเป็นการจ่ายปันผลสาํหรับคร่ึงปีหลงัทั้งส้ินในอตัรา  0.14 บาทต่อหุน้ 

 
  โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 21 เมษายน 2558 และรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225   ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์    โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 22 เมษายน 2558  และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 
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 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่คร่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 9,661,736,258 99.9980 
 - ไม่เห็นดว้ย 192,115 0.0019 
 - งดออกเสียง 170,422 ไม่นบัรวม 

 
หมายเหตุ   ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 5 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจาํนวน 5 ราย เป็นจาํนวน  89,890 หุน้ 
ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,355 รายและรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 9,662,188,685 หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 6 เพิม่ข้ึน   

 
วาระที่ 6    พจิารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 822,000,000  หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  และแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
 ประธานท่ีประชุมแถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่  สืบเน่ืองจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั ตามท่ี
ระบุในวาระท่ี 5 ซ่ึงบริษทัจะตอ้งจดัสรรหุ้นสาํหรับรองรับการจ่ายปันผลจาํนวน 822,000,000  หุ้น แต่เน่ืองจาก
จาํนวนหุ้นท่ีบริษทัมีอยู่นั้นไม่เพียงพอ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจาํนวน 12,329,315,446  บาท  เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 13,151,315,446  บาท  แบ่งออกเป็น  
13,151,315,446 หุน้ โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 822,000,000  หุน้    มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4.  ของบริษทั   เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทั  ดงัน้ี 
“ ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจาํนวน 13,151,315,446  บาท (หน่ึงหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยหา้สิบเอด็ลา้นสาม 
     แสนหน่ึงหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบหกบาท) 
              แบ่งออกเป็น                    13,151,315,446  หุน้ (หน่ึงหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยหา้สิบเอด็ลา้นสาม 
      แสนหน่ึงหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบหกหุน้) 
  มูลค่าหุน้ละ                                                 1  บาท     (หน่ึงบาท) 
                           โดยแยกออกเป็น 
      หุน้สามญั                        13,151,315,446  หุน้ (หน่ึงหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยหา้สิบเอด็ลา้นสาม 
      แสนหน่ึงหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบหกหุน้) 
             หุน้บุริมสิทธ์ิ                                                -   หุน้ (...................-.........................) 
 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 12,329,315,446  บาท  เป็น
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 13,151,315,446  บาท  แบ่งออกเป็น  13,151,315,446 หุน้ โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 
822,000,000  หุน้    มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล และใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 
4.  ของบริษทั   เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั  ดงัน้ี 
“ ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจาํนวน 13,151,315,446  บาท (หน่ึงหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยหา้สิบเอด็ลา้นสาม 
     แสนหน่ึงหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบหกบาท) 
              แบ่งออกเป็น                    13,151,315,446  หุน้ (หน่ึงหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยหา้สิบเอด็ลา้นสาม 



10  

      แสนหน่ึงหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบหกหุน้) 
  มูลค่าหุน้ละ                                                 1  บาท     (หน่ึงบาท) 
                           โดยแยกออกเป็น 
      หุน้สามญั                        13,151,315,446  หุน้ (หน่ึงหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยหา้สิบเอด็ลา้นสาม 
      แสนหน่ึงหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบหกหุน้) 
             หุน้บุริมสิทธ์ิ                                                -   หุน้ (...................-.........................) 
ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 9,662,141,129 99.9995 
 - ไม่เห็นดว้ย 2,228 0 
 - งดออกเสียง 45,328 0.0004 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 6 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจาํนวน 4 ราย เป็นจาํนวน 2,017,991 หุน้ 
ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,359 รายและรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 9,664,206,676 หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 7 เพิม่ข้ึน   

 
วาระที่ 7    พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

 ประธานท่ีประชุมแถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัไดมี้มติเร่ืองการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั
 ของบริษัทให้กับผู ้ถือหุ้นตามวาระท่ี 5  บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผล  จํานวน 

822,000,000  หุน้ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558  เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนจาํนวน 822,000,000  หุน้  เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 822,000,000   หุ้น  เพื่อรองรับการจ่าย
  หุน้ปันผล 
 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่คร่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 9,664,127,149 99.9999 
 - ไม่เห็นดว้ย 2,228 0 
 - งดออกเสียง 77,299 ไม่นบัรวม 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 7 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจาํนวน 16 ราย เป็นจาํนวน 156,887 หุน้ 
ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวน 1,375 รายและรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 9,664,363,563 หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 8 เพิ่มข้ึน   

 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

ประธานไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า โดยท่ีขอ้บงัคบัขอ้ 14 ของบริษทัได้กาํหนดไวว้่า  ในการประชุมสามญั
ประจาํปีทุกคร้ังกรรมการจาํนวนหน่ึงในสามตอ้งออกจากตาํแหน่ง  ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ไดแ้ลว้ ใหก้รรมการในจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสามออกจากตาํแหน่ง  ในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน การออกจากตาํแหน่งของกรรมการตามวาระจะใชว้ิธีจบัสลาก
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กนั ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ทั้งน้ีกรรมการท่ีออกตาม
วาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้
 

กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในปีน้ีมีจาํนวน 4  ท่าน คือ 

1.   คุณนพร สุนทรจิตตเ์จริญ กรรมการและกรรมการบริหาร 

2.   คุณรัตน์ พานิชพนัธ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและ 

  กาํหนดค่าตอบแทน 

3.   คุณมานิต อุดมคุณธรรม กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

4.   คุณบุญสม เลิศหิรัญวงศ ์  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

         ในปีน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอรายช่ือกรรมการ  สาํหรับเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาในวาระแต่งตั้ง
กรรมการในเวบ็ไซดข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 19 กนัยายน 2557  ถึงวนัท่ี 16 มกราคม 2558 ปรากฏวา่ไม่มีบุคคลเสนอ
ช่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั    
 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่กรรมการซ่ึงครบกาํหนดออกตามวาระในปีน้ี
ทั้งส่ีท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการในอีก
วาระหน่ึง  

 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงมี
หลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการทั้ งส่ีท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทั และกรรมการทั้งส่ีท่านไดป้ฏิบติังานให้กบับริษทัดว้ยดีมาตลอด  จึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระส่ีท่าน  กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีก
วาระหน่ึง   
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ข้อมูลกรรมการ 
ช่ือ  - นามสกลุ นาย นพร สุนทรจิตตเ์จริญ 
อายุ 56  ปี  
ตําแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง 
วนัท่ีได้รับแต่งตั้ง 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 
29 พฤษภาคม 2544 
(นบัแต่วนัท่ีแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน)            

ประวตัิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (โยธา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
การอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ช่ือหลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) 
ปีที่เข้าร่วม 2548 
ช่ือหลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 
ปีที่เข้าร่วม 2547 
 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลงัโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ธุรกิจลงทุน 

2556 – ปัจจุบนั 
 
2545 – 2556 

กรรมการบริหาร และกรรมการ 
ผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร และ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  ธนาคารพาณิชย ์
2544 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 

2538 - ปัจจุบนั กรรมการ 
กรรมการ 

บจก.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส 
บจก.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธ 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคชัน่ โปรดคัส์ ผลิต และจาํหน่ายวสัดุ
ก่อสร้าง 

2537 - 2554 กรรมการ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิตอล โรงพยาบาล 
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ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์4 แห่ง และบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์                  
3 แห่ง ไดแ้ก่ 

 

 
จํานวนวาระและจํานวนปีที่กรรมการดาํรงตําแหน่งจนถึงวนัท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  จาํนวน  5  วาระ  จากจาํนวนปีทั้งหมด 14 ปี  ไดแ้ก่  
วาระท่ี 1  ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544 ถึง  25 เมษายน 2546 
วาระท่ี 2  ตั้งแต่ 25 เมษายน  2546    ถึง   4 เมษายน  2549 
วาระท่ี 3  ตั้งแต่  4 เมษายน  2549     ถึง   8 เมษายน 2552 
วาระท่ี 4  ตั้งแต่  8 เมษายน  2552     ถึง   4 เมษายน 2555 
วาระท่ี 5  ตั้งแต่  4 เมษายน  2555     ถึง   9 เมษายน 2558 
  
สรุปจํานวนคร้ังท่ีเข้าประชุมสําหรับในปีที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการพจิารณา  ดงันี ้
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั   บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  11 คร้ัง 
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร  บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  12 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่แข่งขันหรือ
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท 

- บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ - บมจ. ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์  ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
- บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป - บจก.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส  
- บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ - บจก.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธ  
- บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคชัน่ โปรดคัส์     

จํานวนหุ้นท่ีถือครอง ไม่มีการถือหุน้    
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ข้อมูลกรรมการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
M.S. Business Administration Fort Hays Kansas State University, Hays, Kansas, USA. 
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
การอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ช่ือหลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 
ปีที่เข้าร่วม 2546 
ช่ือหลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) 
ปีที่เข้าร่วม 2548 
ช่ือหลกัสูตร  Financial Institutions  Governance Program (FGP) 
ปีที่เข้าร่วม 2553 
 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลงัโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. หลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี อินเตอร์

เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 
ธุรกิจลงทุน 

2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  บริหารจดัการกองทุน 
2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ธุรกิจลงทุน 
2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร  บมจ. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เอา้ส์  ธนาคารพาณิชย ์

 กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. บา้นปู ธุรกิจพลงังาน 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

ช่ือ  - นามสกลุ นาย รัตน ์ พานิชพนัธ์ 
อายุ 67 ปี  
ตําแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ กรรมการบริหาร  และประธานกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ีได้รับแต่งตั้ง 
 
ประวตัิการศึกษา 

20 ธนัวาคม  2544 
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ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลงัโดยสังเขป (ต่อ) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2550 – ปัจจุบนั 

 
 

2544 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการ 

บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 

2544 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการ และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บมจ. ควอลิต้ีเฮา้ส์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์3 แห่ง และบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
3 แห่ง ไดแ้ก่ 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่แข่งขันหรือ
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท 

- บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ - บมจ. หลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี  
  อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย)  

ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

- บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป - บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  
- บมจ. บา้นปู - บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  

  
จํานวนหุ้นท่ีถือครอง ไม่มีการถือหุน้    
จํานวนวาระและจํานวนปีที่กรรมการดาํรงตําแหน่งจนถึงวนัท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  จาํนวน  5  วาระ  จากจาํนวนปีทั้งหมด  
14 ปี  ไดแ้ก่  
วาระท่ี 1  ตั้งแต่ 20 ธนัวาคม  2544    ถึง 25 เมษายน 2546 
วาระท่ี 2  ตั้งแต่ 25 เมษายน  2546    ถึง   4 เมษายน  2549 
วาระท่ี 3  ตั้งแต่  4 เมษายน  2549     ถึง   8 เมษายน 2552 
วาระท่ี 4  ตั้งแต่  8 เมษายน  2552     ถึง   4 เมษายน 2555 
วาระท่ี 5  ตั้งแต่  4 เมษายน  2555     ถึง   9 เมษายน 2558 
 
สรุปจํานวนคร้ังท่ีเข้าประชุมสําหรับในปีที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการพจิารณา  ดงันี ้
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั   บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  11 คร้ัง 
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร  บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  12 คร้ัง 
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา บริษทัจดัประชุมทั้งหมด    3 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน    3 คร้ัง 
    และกาํหนดค่าตอบแทน   
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ข้อมูลกรรมการ 
 
ช่ือ  - นามสกลุ นาย มานิต อุดมคุณธรรม 
อายุ 69 ปี  
ตําแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง 
วนัท่ีได้รับแต่งตั้ง 

กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  
29 พฤษภาคม 2544 
(นบัแต่วนัท่ีแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน)            

  
ประวตัิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
มธัยมศึกษาตอนปลาย - - 
 
การอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ช่ือหลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 
ปีที่เข้าร่วม 2547 
 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลงัโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2550 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. อิลิเช่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์ โรงแรม 
2549 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เซ่ียงไฮ ้อินน์ โรงแรม 
 กรรมการ บจก.พานาลี โรงแรม 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการ  บจก.เกาะมะพร้าว ไอส์แลนด ์ โรงแรม 
2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. อาร์ แอล พ ี บริษทัโฮลด้ิง 
2544 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 
2544 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บจก.ย ูเอส ไอ โฮลด้ิง บริษทัโฮลด้ิง 
 กรรมการ บจก.แฟชัน่พีเพิล จาํหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 
 กรรมการ บจก.แอ๊คทีฟ เนชัน่ จาํหน่ายผลิตภณัฑกี์ฬา 
 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์1 แห่ง และบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 8 แห่ง ไดแ้ก่ 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่แข่งขันหรือ
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท 

- บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ บจก. อิลิเช่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 บจก.เซ่ียงไฮ ้อินน์  
 บจก.พานาลี  
 บจก.เกาะมะพร้าว ไอส์แลนด ์  
 บจก. อาร์ แอล พ ี  
 บจก.ย ูเอส ไอ โฮลด้ิง  
 บจก.แฟชัน่พีเพิล  
 บจก.แอ๊คทีฟ เนชัน่  
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จํานวนหุ้นท่ีถือครอง 319,679,998 หุน้ คิดเป็น 2.59% 
 
จํานวนวาระและจํานวนปีที่กรรมการดาํรงตําแหน่งจนถึงวนัท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  จาํนวน  5  วาระ  จากจาํนวนปีทั้งหมด  
14 ปี  ไดแ้ก่  
วาระท่ี 1  ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544 ถึง  25 เมษายน 2546 
วาระท่ี 2  ตั้งแต่ 25 เมษายน  2546    ถึง   4 เมษายน  2549 
วาระท่ี 3  ตั้งแต่  4 เมษายน  2549     ถึง   8 เมษายน 2552 
วาระท่ี 4  ตั้งแต่  8 เมษายน  2552     ถึง   4 เมษายน 2555 
วาระท่ี 5  ตั้งแต่  4 เมษายน  2555     ถึง   9 เมษายน 2558 
 
สรุปจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมสาํหรับในปีท่ีผา่นมาเพือ่ประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั   บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  11 คร้ัง 
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร  บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  12 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18  

ข้อมูลกรรมการ                                                                                              
 
ช่ือ  - นามสกลุ นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ ์
อายุ 61 ปี  
ตําแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง  
วนัท่ีได้รับแต่งตั้ง 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
1 ตุลาคม  2557 
 

ประวตัิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาเอก วศิวกรรมโยธา INSA, Toulouse, France. 

 
การอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ช่ือหลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) 
ปีที่เข้าร่วม 2555 
ช่ือหลกัสูตร  Financial Statements for Director (FSD) 
ปีที่เข้าร่วม 2555 
ช่ือหลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) 
ปีที่เข้าร่วม 2555 
ช่ือหลกัสูตร  Advance Audit Committee Program (AACP) 
ปีที่เข้าร่วม 2555 
ช่ือหลกัสูตร  Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE) 
ปีที่เข้าร่วม 2556 
ช่ือหลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 
ปีที่เข้าร่วม 2557 
 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2557 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ  
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home Center 

2555 - 2557 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. ธุรกิจพลงังานและ 
สาธารณูปโภค 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
อาคาร สถานท่ี และระบบสาธารณูปโภค 

สภากาชาดไทย องคก์รการกศุล 

2551 - 2556 คณบดี คณะวศิวะกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถาบนัการศึกษา 
 
 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์1 แห่ง และบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์                
1 แห่ง ไดแ้ก่ 
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บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่แข่งขันหรือ
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท 

- บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ สภากาชาดไทย ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
  

จํานวนหุ้นท่ีถือครอง ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะต่อไปนี ้กบับริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลท่ีมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง  2 
ปี ที่ผ่านมา 

  1. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 
  2. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  
  3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 
จํานวนวาระและจํานวนปีที่กรรมการเคยดาํรงตําแหน่ง  จาํนวน  1  วาระ  ไดแ้ก่  ปี   2557     เน่ืองจากเพิ่งไดรั้บแต่งตั้งแทนนายอภิลาศ 
โอสถานนท ์เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 
 
สรุปจํานวนคร้ังท่ีเข้าประชุมสําหรับในปีที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการพจิารณา  ดงันี ้
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั  บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 10 คร้ัง  
    (ประกอบดว้ยการเขา้ร่วมประชุมของนายอภิลาศ โอสถานนท ์จาํนวน 7 คร้ัง และการเขา้ร่วมประชุมของนายบุญสม เลิศหิรัญวงศ ์ 
    จาํนวน  3  คร้ัง)  
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 12 คร้ัง  
    (ประกอบดว้ยการเขา้ร่วมประชุมของนายอภิลาศ โอสถานนท ์จาํนวน 9 คร้ัง และการเขา้ร่วมประชุมของนายบุญสม เลิศหิรัญวงศ ์ 
    จาํนวน  3  คร้ัง)  
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มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ย
คะแนนเสียงมากกวา่คร่ึงหน่ีงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยใน
วาระน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้การลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี    

ช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
เห็นดว้ย  

(เสียง) 
(%) 

ไม่เห็นดว้ย 
(เสียง) 

(%) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

(%) 

คุณนพร   สุนทรจิตตเ์จริญ กรรมการบริหาร 9,616,690,488 
(99.5082%) 

47,519,705 
(0.4917%) 

153,370 
(ไม่นบัรวม) 

หมายเหตุ   ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระแต่งตั้งคุณนพร  เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจาํนวน 2 ราย เป็นจาํนวน 
29,250 หุน้ ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน  1,377 รายและรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 9,664,392,813 หุน้ 
และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระต่อไปเพิ่มข้ึน   

คุณรัตน์   พานิชพนัธ์ กรรมการบริหารและประธาน
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

9,609,198,071 
(99.4304%) 

55,041,372 
(0.5695%) 

153,370  
(ไม่นบัรวม) 

หมายเหตุ   ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระแต่งตั้งคุณรัตน์  เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจาํนวน 5 ราย เป็นจาํนวน 
61,880 หุน้ ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน  1,382 รายและรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 9,664,454,693 หุน้ 
และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระต่อไปเพิ่มข้ึน   

คุณมานิต   อุดมคุณธรรม กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 

9,330,909,574 
(99.8532%) 

13,709,405 
(0.1467%) 

319,835,714  
(ไม่นบัรวม) 

หมายเหตุ   ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระแต่งตั้งคุณมานิต  เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจาํนวน 4 ราย เป็นจาํนวน 
5,521 หุน้ ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน  1,386 รายและรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 9,664,460,214 หุน้ 
และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระต่อไปเพิ่มข้ึน   

คุณบุญสม   เลิศหิรัญวงศ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

9,664,309,849 
(99.9999%) 

1,649 
 (0.0000%) 

148,716 
 (ไม่นบัรวม) 

จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 1 หุน้ = 1 เสียง 
%  =  เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ   ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 8 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจาํนวน 8 ราย เป็นจาํนวน 1,514,241 หุน้ 
ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน  1,394 รายและรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 9,665,974,455 หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 9 เพิม่ข้ึน   
 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 
ประธานท่ีประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาํหนดวา่  
หา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 15 กาํหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  
ทั้งน้ีไม่ว่าจะกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือกาํหนดเป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือ
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กาํหนดให้มีผลตลอดไป  จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้  และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง    
และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 
ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัอีกต่างหากดว้ย 
 

บริษทัฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติัให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้ดงัน้ี 
1. พิจารณาตามความเหมาะสม  ซ่ึงเทียบเคียงจากหลกัเกณฑ์ วิธีการ   อตัราการจ่าย  หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายของบริษทัซ่ึงอยูใ่นธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกนั  และโดยคาํนึงถึงสภาพคล่องของบริษทั   
2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษทั ณ ส้ินปี และจะจ่ายเม่ือบริษทัมีกาํไร 
3. พิจารณาจ่ายเม่ือบริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้และพนกังานแลว้ 

 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการใหค้าํแนะนาํในดา้นต่างๆ แก่คณะทาํงาน
ของบริษทั และค่าตอบแทนตามการประชุม ซ่ึงโดยปกติบริษทัไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยเดือนละ 
1 คร้ัง  และมีการจดัประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอ่ืนๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม
คณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทัจากผลงานของบริษทัฯ ในภาพรวม   การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละคณะแลว้  สาํหรับเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทน  ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนั  จึงขอเสนออนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจาํปี 2558 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองลา้นบาท) 
 
สําหรับสิทธิประโยชน์อยา่งอ่ืน บริษทัฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบว่า สิทธิประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีบริษทัให้กบั
กรรมการนั้น  มีเฉพาะการใหส้วสัดิการในการซ้ือสินคา้ในราคาท่ีไดรั้บส่วนลดเท่านั้น  ซ่ึงส่วนลดท่ีให้นั้นเป็นไป
ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้  และสวสัดิการดงักล่าว
บริษทัไดใ้หใ้นอตัราไม่มากกวา่ท่ีบริษทัใหก้บัลูกคา้ระดบั VIP ทัว่ไป โดยกาํหนดในอตัราสูงสุดไม่เกิน 10% 

    โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 
ปีท่ีจ่ายค่าตอบแทน จาํนวนเงินท่ีอนุมติั จาํนวนเงินท่ีจ่ายจริง 

2555 12,000,000 บาท             10,570,000 บาท  
2556 12,000,000 บาท             11,120,000 บาท 
2557 12,000,000 บาท             10,930,000 บาท 

 

จาํนวนคร้ังของการประชุมของคณะกรรมการในปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี 
คณะกรรมการ จํานวนการประชุมปี 2557 

 - คณะกรรมการบริษทั 12 
 - คณะกรรมการบริหาร 12 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12 
 - คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 3 
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คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จึงนาํเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2558 รวมเป็นเงิน

ไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองลา้นบาท)  ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัปี 2557 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการแต่ละคณะเป็นดงัน้ี 
องค์ประกอบค่าตอบแทน จํานวนเงนิ 
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 : กาํหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังทีม่าประชุม
(คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน) 
ค่าเบ้ียประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม) 
     - ประธานกรรมการชุดยอ่ย 
     - กรรมการชุดยอ่ย 

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

 นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว   บริษทัฯ ไดม้อบสิทธิประโยชน์ให้กบัคณะกรรมการ  คือ การให้
สวสัดิการในการซ้ือสินคา้ในราคาท่ีไดรั้บส่วนลดซ่ึงส่วนลดท่ีใหน้ั้นเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัซ่ึง
ไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้  และสวสัดิการดงักล่าวบริษทัไดใ้ห้ในอตัราไม่มากกว่าท่ี
บริษทัใหก้บัลูกคา้ระดบั VIP ทัว่ไป โดยกาํหนดในอตัราสูงสุดไม่เกิน 10% 

  ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมย์ท่ีจะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 คณะกรรมการท่ีไดรั้บค่าตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระน้ี 

   

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2558 รวมเป็นเงินไม่เกิน 
12,000,000 บาท (สิบสองลา้นบาท) โดยมีเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะตามท่ีประธาน
เสนอทุกประการ  นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว  ไดอ้นุมติัมอบสิทธิประโยชน์ใหก้บัคณะกรรมการ  
คือ การให้สวสัดิการในการซ้ือสินคา้ในราคาท่ีไดรั้บส่วนลดซ่ึงส่วนลดท่ีให้นั้นเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบริษทัซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้  และสวสัดิการดงักล่าวบริษทัไดใ้ห้ในอตัราไม่
มากกวา่ท่ีบริษทัใหก้บัลูกคา้ระดบั VIP ทัว่ไป โดยกาํหนดในอตัราสูงสุดไม่เกิน 10% 

 ซ่ึงมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 - เห็นดว้ย 9,170,154,908 94.8704 
 - ไม่เห็นดว้ย 20,686,513 0.2140 
 - งดออกเสียง 475,133,034 4.9155  

หมายเหตุ   ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 9 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจาํนวน 5 ราย เป็นจาํนวน 89,107 หุน้ ดงันั้น
จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน  1,399  รายและรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 9,666,063,562 หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 10 เพิ่มข้ึน   
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วาระที ่10  พจิารณาอนุมัติจ่ายเงนิบําเหน็จกรรมการประจําปี 2557 
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
กาํหนดใหมี้ผลตลอดไป จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด ้และนอกจากนั้นใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง    และ
สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัอีกต่างหากดว้ย 
 
คณะกรรมการได้พิจารณาแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงได้
พิจารณาเงินบาํเหน็จกรรมการโดยกลัน่กรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอา้งอิงจากอุตสาหกรรม
เดียวกนั  รวมถึงพิจารณาการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทั  

 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาเงินบาํเหน็จกรรมการโดยกลัน่กรองถึงความ 
  เหมาะสมต่างๆ  โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

1.  เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัมีส่วนกาํหนดนโยบาย แนวทางการดาํเนินงาน รวมถึงการให้คาํปรึกษาในการ
ดาํเนินงานดา้นต่างๆของบริษทั พิจารณาไดจ้ากผลกาํไรสุทธิของบริษทัมีการเติบโตเพิ่มข้ึนจากปี 2556 ถึง 7.89 %  
2.  ในปี 2557 แมว้า่ผลประกอบการกาํไรของบริษทัจะโตข้ึนเพียง 7.89% แต่เม่ือพจิารณาท่ีมูลค่าหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษทักลบัเพิ่มข้ึน 13.44 % ซ่ึงทั้งหมดน้ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
กรรมการ 

 โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 
ปีท่ีอนุมติัจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย จาํนวนเงินท่ีอนุมติั จาํนวนเงินท่ีจ่ายจริง 

2554     17,000,000 บาท    17,000,000 บาท 
2555     22,000,000 บาท    22,000,000 บาท 
2556     25,000,000 บาท    25,000,000 บาท 

 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  จึง เสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้  เพื่อพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินบาํเหน็จใหก้รรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2557   เป็นจาํนวน
เงิน 27,000,000 บาท  (ยีสิ่บเจด็ลา้นบาท)  

 ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมย์ท่ีจะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 คณะกรรมการท่ีไดรั้บค่าตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระน้ี 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหจ่้ายบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2557   เป็นจาํนวนเงิน 27,000,000 บาท  (ยีสิ่บ
เจด็ลา้นบาท) ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 - เห็นดว้ย 9,153,093,092 94.6930 
 - ไม่เห็นดว้ย 37,768,837 0.3907 
 - งดออกเสียง 475,201,633 4.9161  

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 10 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจาํนวน 8 ราย เป็นจาํนวน  196,862 หุน้ 
ดงันั้นจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,407 รายและรวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน  9,666,260,424 หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 11 เพิม่ข้ึน   

 
วาระที่ 11    พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 

 ประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 30 (5) กาํหนดวา่ กิจการอนัท่ีประชุม
สามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี  (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ
ของผูส้อบบญัชี และไดน้าํเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัสาํนกังานอีวาย จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2558 ดงัมีรายช่ือผูส้อบบญัชีต่อไปน้ี  
1. นางสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  5872  และ/หรือ 
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  3182  และ/หรือ 
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  3972  และ/หรือ 
4. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4521   
 
 เน่ืองจากมีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี  รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา 
นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแลว้เห็น
วา่มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558  เป็นเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ซ่ึงเป็นอตัรา
เดียวกนักบัปี 2557 
นอกเหนือจากค่าสอบบญัชีแลว้  บริษทัฯมีจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ไดแ้ก่ ค่าสงัเกตการณ์ทาํลายสินคา้ประมาณ 100,000  
บาท และในระหวา่งปีอาจมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าสอบบญัชีเพิ่มข้ึนไดเ้น่ืองจากการขยายสาขาเพิ่มเติมข้ึน หรือการจด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทัใหม่ ทั้งของบริษทัและบริษทัในเครือ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อนัเก่ียวกบัการสอบบญัชี ซ่ึง
ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มเติมน้ีบริษทัขออนุมติัประมาณค่าใชจ่้ายไวไ้ม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชี 
ประจาํปี 2558  ดงัน้ี 

ค่าตรวจสอบงบการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทั
และบริษทัยอ่ย    

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

ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยรวมทั้งปีเป็นเงิน 

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

รวมเป็นเงินท่ีขออนุมติั 2,680,000  บาท   3,200,000  บาท    3,200,000  บาท 
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ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทัสาํนกังานอีวาย จาํกดั  จดัหาผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตอ่ืนของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวได ้

 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทัสํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาแลว้เป็นเวลา 7  ปี  
เน่ืองจากนางก่ิงกาญจน์ อศัวสฤษฎ ์ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2557 ซ่ึงครบกาํหนดเป็นเวลา 5 ปีแลว้ ใน
ปีน้ีจึงไดเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชีท่ีมีอาํนาจลงนามในงบการเงินของบริษทัเป็น นางสุมนา   พนัธ์พงษส์านนท์ ทั้งน้ี 
ผูส้อบบญัชีมิไดมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั และผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั   
 
จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทัสํานกังานอีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ประจาํปี 2558  และอนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นเงินจาํนวน  3,200,000  บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ ค่าสังเกตการณ์ทาํลายสินคา้ประมาณ 100,000  บาท  และในระหวา่งปีอาจมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าสอบบญัชี
เพิ่มข้ึนไดเ้น่ืองจากการขยายสาขาเพิ่มเติมข้ึน หรือการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใหม่ ทั้งของบริษทัและบริษทัในเครือ 
หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อนัเก่ียวกบัการสอบบญัชี  ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มเติมน้ีบริษทัขออนุมติัประมาณค่าใชจ่้ายไวไ้ม่เกิน 
1,000,000 บาท   
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัสาํนกังานอีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และบริษทัยอ่ยประจาํปี 2558  ดงัมีรายช่ือผูส้อบบญัชีต่อไปน้ี  
1. นางสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  5872  และ/หรือ 
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 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  และในระหวา่งปีอาจมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าสอบบญัชีเพิ่มข้ึนไดเ้น่ืองจากการขยาย
สาขาเพิ่มเติมข้ึน หรือการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใหม่ ทั้งของบริษทัและบริษทัในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อนั
เก่ียวกบัการสอบบญัชี  ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มเติมน้ีบริษทัขออนุมติัประมาณค่าใชจ่้ายไวไ้ม่เกิน 1,000,000 บาท   

 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหบ้ริษทัสาํนกังานอีวาย จาํกดั  จดัหาผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตอ่ืนของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวได ้  

 โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่คร่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

มติท่ีประชุม จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 9,628,094,905 99.9054 
 - ไม่เห็นดว้ย 9,110,115 0.0945 
 - งดออกเสียง 29,055,404 ไม่นบัรวม 
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ช่ือผูถื้อหุน้  นาง กญัญาภรณ์  สมทรัพย ์
คาํถาม ทาํไมการจ่ายเงินปันผล จึงจ่ายเป็นหุน้ปันผล ไม่เป็นเงินปันผลเหมือนบริษทัอ่ืน 
กรรมการตอบ บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากสภาพคล่องของบริษทัฯ และแผนการใชเ้งินลงทุนเพื่อขยาย

กิจการ ในระหวา่งน้ี บริษทัฯ ยงัอยูใ่นช่วงของการขยายกิจการ ซ่ึงผูถื้อหุน้จะไดรั้บประโยชน์จากการนาํเงินไปขยาย
กิจการ ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ จ่ายเป็นหุน้ปันผลเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปีล่าสุด บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาจ่ายปัน
ผลในอตัราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) ประมาณ 96% ของกาํไร ซ่ึงเป็นหุน้ปันผลประมาณ 65% และเป็นเงิน
สดประมาณ 31% ของกาํไร 

 
ช่ือผูถื้อหุน้ นาย สมคิด  วงศภ์ากร 
คาํถาม ในปี 2557 บริษทัฯ มียอดขายเติบโตมากข้ึนถึง 20% อยากทราบวา่ทาํไมกาํไรถึงไม่เติบต่อไปตามยอดขาย 
กรรมการตอบ ในสองปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการขยายงานทั้งธุรกิจเมกา โฮม และโฮมโปร มาเลเซีย โดยธุรกิจเมกา โฮม ไดเ้ร่ิมเปิด

ดาํเนินการตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบนั มีสาขาทั้งส้ิน 4 สาขา โดยยงัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนอยู ่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ 
คาดวา่ธุรกิจน้ี จะมีผลการดาํเนินงานขาดทุนนอ้ยลงภายในปี 2557  

 สาํหรับธุรกิจโฮมโปร มาเลเซีย ไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินการเม่ือปลายปี 2557 ซ่ึงถือเป็นการขยายไปในตลาด AEC คร้ัง
แรก ยงัมีตน้ทุนของการ Set Up เปิดสาํนกังาน และการจา้งพนกังานท่ีสาํนกังานใหญ่ จึงมีผลขาดทุนจากค่าใชจ่้าย
เหล่าน้ี ในขณะท่ีเพิ่งเปิดดาํเนินการไดเ้พียงสาขาเดียว ธุรกิจยงัไม่ได ้Economy of Scale (EOS) และทาํใหก้าํไร
เพิ่มข้ึนในอตัราท่ีนอ้ยกวา่ยอดขาย 

 
ช่ือผูถื้อหุน้ นายวสนัต ์มานะสุรางกลู  
คาํถามท่ี 1  อยากทราบถึงแผนการขยายในระยะยาวของบริษทัฯ ในช่วง 10 ปีขา้งหนา้ และการใชเ้งินทุนเท่าไหร่ 
กรรมการตอบ ในระยะยาว บริษทัฯ ยงัขยายทั้งในประเทศไทยและในตลาด AEC เน่ืองจากวิถีชีวิต (Lifestyle) ของผูบ้ริโภคได้

พฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน สาํหรับเงินทุน บริษทัฯ จะใชเ้งินทุนภายใน และเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินหรือออกหุน้กู ้ซ่ึง
มีตน้ทุนอยูท่ี่ประมาณ 4%  

คาํถามท่ี 2 เม่ือเร็วๆ น้ี รัฐบาลมาเลเซีย ไดป้ระกาศการใช ้GST อยากทราบวา่จะมีผลกระทบอะไรกบัธุรกิจบา้งหรือไม่ 
กรรมการตอบ ประเทศมาเลเซีย ไดป้ระกาศใช ้GST (ซ่ึงเหมือนกบั VAT ในประเทศไทย) ท่ีอตัรา 6% ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบั

ประเทศไทยเม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ ท่ีมีการเปล่ียนจากระบบภาษีการคา้เป็น VAT ก็มีผลกระทบเช่นเดียวกนัในระยะแรก 
จึงคาดวา่อาจจะมีผลกระทบในเร่ืองกาํลงัซ้ือในช่วงแรก แต่ทั้งหมดน้ีในระยะยาว หากเปรียบเทียบกบัประเทศไทย 
ประชากรในประเทศมาเลเซียกย็งัมีกาํลงัซ้ือท่ีสูงกวา่ 

 
ช่ือผูถื้อหุน้  นาย สุภาพ  พิสุราช 
คาํถามท่ี 1 จากหนา้ 104 - 105 (รายงานประจาํปี 2557) ในส่วนของงบการเงิน มีขอ้สังเกตวา่ อตัราส่วนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี

ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Financial debt ratio) ของบริษทัฯ เร่ิมสูงข้ึนในปีล่าสุด อยูท่ี่ประมาณ 0.88 ขอทราบ
ในอีก 2 - 3 ปีขา้งหนา้ จะมีแนวโนม้เป็นอยา่งไร จะมีการเพิ่มทุนหรือไม่ 

กรรมการตอบ บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยายธุรกิจ โดยใชเ้งินทุนบางส่วนจากการกูย้มื หรือออกหุน้กู ้เน่ืองจากอยูใ่นช่วงของการขยาย
กิจการ โดยคาดวา่อตัราส่วนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้จะมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  อยา่งไรก็ตาม
บริษทัฯ เช่ือวา่จะสามารถจดัการและควบคุมได ้โดยจะไม่ใหเ้กิน 1.75  

คาํถามท่ี 2 ขอทราบความคืบหนา้เร่ืองโครงการ Solar Roof  
กรรมการตอบ  บริษทัฯ มีการใหบ้ริษทัคู่คา้ใชพ้ื้นท่ีหลงัคาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล ์จาํนวน 11 สาขา สาขาละ 1 เมกาวตัต ์ ปัจจุบนั

ดาํเนินการแลว้ 8 สาขา ส่วนท่ีเหลืออีก 3 สาขาจะแลว้เสร็จในกลางปีน้ี โดยบริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นผูล้งทุนเอง อีก
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โครงการหน่ึงคือ Solar Roof ท่ีขายให้กบัผูบ้ริโภค บริษทัฯ มีโครงการท่ีจะให้ ผูบ้ริโภคสามารถใชสิ้นเช่ือจาก
ธนาคารในการซ้ือและติดตั้งได ้โดยชาํระเงินดาวน์ 25% และผอ่นระยะยาว 8 ปี โดยจะสามารถขายไฟใหก้บัรัฐบาล
ได ้ทั้งน้ีผูบ้ริโภคควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการติดตั้งแผงโซลาร์เซลลแ์ละเง่ือนไขต่างๆ  

 
ช่ือผูถื้อหุน้ นาย บุญช่วย  ตั้งวฒันศิริกลุ 
คาํถาม อยากทราบเร่ืองข่าวลือกรณีผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ จะมีการขายหุน้หรือไม่ 
กรรมการตอบ ในเร่ืองน้ี บริษทัฯ ไม่ไดท้ราบมาก่อน และทางฝ่ายจดัการไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง การซ้ือขายหุน้เป็นเร่ืองของผูถื้อหุน้ 
 
ช่ือผูถื้อหุน้ นาย สมภพ  คงวรรณ 
คาํถาม ขอทราบเร่ืองการลงทุนในประเทศมาเลเซีย และแผนการขยายสาขาหรือไม่ 
กรรมการตอบ บริษทัฯ ยงัมีความเช่ือมัน่ในตลาดของประเทศมาเลเซีย เน่ืองจากคนประเทศมาเลเซียมีพฤติกรรม และวิถีความ

เป็นอยูท่ี่กาํลงัพฒันา โดยมีแผนท่ีจะขยาย 8 - 10 สาขา ภายใน 5 ปีขา้งหนา้ โดยกลุ่มผูบ้ริโภคของประเทศมาเลเซีย 
ไดแ้ก่ กลุ่ม Bumiputera จะมีพฤติกรรมของการจบัจ่ายใชส้อย และกลุ่มคนจีนในประเทศมาเลเซีย จะเป็นกลุ่มท่ีมี
กาํลงัซ้ือสูง  สินคา้หลายอยา่งท่ีขายในประเทศมาเลเซียนาํเขา้จากประเทศไทย โดยมี Supplier หลายรายท่ีไปเปิด
ตลาดในประเทศาเลเซีย 

 
ช่ือผูถื้อหุน้ นาย อุเมสนสั  ปานเดย ์
คาํถาม ตลาดอ่ืนกมี็ความน่าสนใจ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย หรือพม่า ทาํไมถึงยงัไม่ลงทุน 
กรรมการตอบ กฎหมายในประเทศพม่านั้นยงัไม่เอ้ืออาํนวยต่อการทาํธุรกิจคา้ปลีก เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศมาเลเซีย ซ่ึงบริษทัฯ 

สามารถลงทุนได ้100% อยา่งไรก็ตาม ประเทศเพื่อนบา้นเหล่าน้ี เป็นประเทศท่ีมีโอกาส คงตอ้งรอให้กฎหมายมี
ความผอ่นคลายมากกวา่น้ี  และเม่ือเทียบกบัประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีความพร้อมทางดา้นโลจิสติกส์มากกวา่ 

 
ช่ือผูถื้อหุน้ นาย สุริยา  สรรพอาษา 
คาํถาม โครงการ Solar Roof ใชพ้ื้นท่ีก่ีตารางเมตร 
กรรมการตอบ ในส่วน Solar Roof สาํหรับผูบ้ริโภค  มีทั้งส้ิน 3 ขนาด โดยก่อนติดตั้งจะตอ้งทาํการสาํรวจโครงสร้างของหลงัคา

บา้นก่อน วา่สามารถรองรับไดห้รือไม่ โดยไซส์ S อยูท่ี่ประมาณ 10 ตร.ม. ไซส์ M อยูท่ี่ประมาณ 30 ตร.ม. และไซส์ 
L อยูท่ี่ประมาณ 50 - 60 ตร.ม. 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามต่อไปอีก  จึงปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 
ปิดประชุมเวลา   12.00  น. 
 
 
    ลงช่ือ                                                   ประธานท่ีประชุม 
                            (          นาย  อนนัต ์ อศัวโภคิน           ) 
 
 
    ลงช่ือ      เลขานุการบริษทั 
                                                  (       นางสาว วรรณี  จนัทามงคล       ) 

 


