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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สามารถบรรลวุตัถุประสงค์ของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี และเพื่อให้สิทธิ ความเท่าเทียมกันแก่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2560 และเสนอช่ือผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการลว่งหน้า ทัง้นีค้ณะกรรมการของบริษัท 

มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใสของฝ่ายจดัการ และเสริมสร้างให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้มี

สว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

 

2. ค านิยาม 

“บริษัท”   หมายถึง บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

“กรรมการ”   หมายถึง กรรมการของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

“วาระการประชุม”  หมายถึง วาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน) 

 

3. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น  

ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือกรรมการต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

3.1 เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ืออยูใ่นสมดุทะเบียนหุ้นส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

3.2 ถือหุ้นของบริษัท ไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลาย

รายรวมกนัได้ 

3.3 ถือหุ้นตามข้อ 3.2 ในวนัท่ีเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือกรรมการ  

 

4. หลักเกณฑ์ในการเสนอ   

4.1 การเสนอวาระการประชุม 

เร่ืองที่จะไมผ่า่นการพิจารณาอนมุตัิ 

(1) เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นของราชการ หรือหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัท 

หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ หรือมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  และอยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะ

ด าเนินการได้ 

(2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ หรือ บคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
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(3) เร่ืองที่เก่ียวกบัอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

(4) เร่ืองที่ได้มีการพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา   และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสียงที่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของ

จ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้ถกูเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

(5) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง  

(6) เร่ืองที่ได้ด าเนินการแล้ว  

(7) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามที่บริษัทก าหนด  

 

ขัน้ตอนการพิจารณา  

(1) ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าหนงัสอืเสนอวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย  

-  แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก.)   

-  เอกสารประกอบของผู้ ถือหุ้นท่ีได้ระบไุว้ในหมายเหตขุอง แบบ ก.  

  สง่มาที่   ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

96/27   หมู ่9   ต าบลบางเขน   

อ าเภอเมือง   จงัหวดันนทบรีุ  

    11000 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยสง่เอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 02-

832-1066 หรือผ่านทางฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่  E-mail: ir@homepro.co.th  หรือเลขานุการบริษัทที่ 

wanneej@homepro.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบ ก.ให้กบัทางบริษัทในภายหลงั ทัง้นีบ้ริษัทขอสิน้สดุการ

รับเร่ืองพิจารณาในวนัศกุร์ที่ 13 มกราคม 2560 

(2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระ   ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบ ก. ตามจ านวนวาระที่ต้องการ

เสนอ   สว่นหลกัฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอ่ืนให้จดัสง่ 1 ชดุ ตอ่การสง่เร่ืองในแตล่ะครัง้  

(3) เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบือ้งต้น   โดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทัง้หมดจะถกู

เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560  

(4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลกัษณะ

เข้าขา่ยตามข้อ 4.1 (1) – (7) เว้นแตค่ณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น 

(5) เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560   

ส าหรับเร่ืองที่ไมผ่า่นความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และจะชีแ้จงเหตผุลในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

 

 

http://www.pttep.com/th/corporate/images/Propose%20AG_Board_A_th.pdf
mailto:ir@homepro.co.th
mailto:wanneej@homepro.co.th
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4.2 การเสนอชื่อกรรมการ  

         บคุคลที่ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้

(1) มีอายไุมเ่กิน 70 ปีบริบรูณ์  

(2) มีคณุสมบตัิถกูต้องตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(3) มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ   ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสตัย์ และระมดัระวงั   

สามารถทุม่เทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเต็มที่   สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ    มี

สว่นร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชมุ   มีประวตัิการท างาน และจริยธรรมที่ดีงาม  

(4) มีความรู้ความสามารถที่ส าคญัต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่  มีประสบการณ์เก่ียวกับธุรกิจค้าปลีก   ธุรกิจ

เก่ียวกบัการจ าหนา่ยสนิค้าและการให้บริการในลกัษณะเดียวกนักบัการด าเนินงานของบริษัท หรือเป็นผู้ที่มี

ความรู้ในสายงานท่ีจะช่วยในการพฒันาธุรกิจของบริษัท 

(5) ไมด่ ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทใด (รวมถึงบริษัทในเครือ) ท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบับริษัท  

 

ขัน้ตอนการพิจารณา  

(1) ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าเอกสารเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการตอ่คณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย  

-  แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)  โดยผู้ ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือลงนามในเอกสาร

ฉบบัเดียวกนั  

-  เอกสารประกอบของผู้ ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือตามที่ได้ระบไุว้ใน แบบ ข. 

  สง่มาที่   ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

96/27   หมู ่9   ต าบลบางเขน   

อ าเภอเมือง   จงัหวดันนทบรีุ  

    11000 

 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการอยา่งไม่เป็นทางการโดยสง่เอกสารข้างต้นมาทาง

โทรสารที่ 02-832-1066   หรือ ผ่านทางฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ Email: ir@homepro.co.th  หรือเลขานกุาร

บริษัทท่ี  wanneej@homepro.co.th   ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบ ข. ให้กบัทางบริษัทในภายหลงั ทัง้นีบ้ริษัทขอ

สิน้สดุการรับเร่ืองพิจารณาในวนัศกุร์ที่ 13 มกราคม 2560 

(2) กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน   ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบ ข. ตามจ านวน

บคุคลที่ต้องการเสนอ   สว่นหลกัฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จดัสง่ 1 ชดุ ส าหรับการสง่เร่ืองใน

แตล่ะครัง้  
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(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบือ้งต้น   โดยบคุคลที่ผ่านการ

พิจารณาทัง้หมดจะถกูเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560  

(4) ที่ประชมุคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  

(5) รายช่ือบคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถกูบรรจุไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2560   ส าหรับบคุคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ   บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และจะชีแ้จงเหตผุลในวนั

ประชมุผู้ ถือหุ้น  

 

5. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถอืหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเร่ืองได้ 

ตัง้แตว่นัท่ี 13 ตลุาคม 2559 ถึง 13 มกราคม 2560 



แบบ ก. 
 

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 

(1)  ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว                                                                                                                        . 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  จ านวน                                                                           หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี                         ถนน                                                               ต าบล/แขวง                                                   . 
อ าเภอ/เขต                                            จงัหวดั                                                   โทรศพัท์                                                . 
โทรศพัท์มือถือ                                                          E-mail                                                                                             . 

 
(2)  ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เร่ือง                                      . 

                                                                                                                                                                                      . 
 
(3)  โดยมีข้อเสนอ และข้อมลูที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาดงันี ้                                                                    . 

                                                                                                                                                                                      .  
                                                                                                                                                                                      .  
                                                                                                                                                                                      .  
                                                                                                                                                                                      .  
โดยมีเอกสารประกอบเพิม่เติม พร้อมกบัได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน                       แผน่ 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบ ก. นี ้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทัง้หมด ถกูต้อง 

และเป็นจริงทกุประการ  
 
 

 
ลงช่ือ                                                                ผู้ ถือหุ้น 

(                                                                 ) 
วนัท่ี                                                                   . 
 

_________________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
1.2 ส าเนาบตัรประชาชน  ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประชาชน (ส าเนาหนงัสือ

เดินทาง ในกรณีที่เป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมกบัรับรองส าเนาถกูต้อง  
2. กรณีที่ต้องการเสนอวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระ ต้องจดัท าแบบ ก. ตามจ านวนวาระทีต้่องการเสนอ 
3. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไข้ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-สกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
4. บริษัทจะไมพ่ิจารณาวาระทีผู่้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมถ่กูต้อง ครบถ้วน หรือ ผู้ ถือหุ้นไมมี่คณุสมบตัิตามที่ก าหนด 
5. ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่เอกสารทัง้หมดอยา่งไมเ่ป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2832-1066  หรือทาง Email Address ของฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ 

ir@homepro.co.th  และต้องสง่ต้นฉบบัของหลกัฐานทัง้หมดให้ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 13 มกราคม 2560  
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แบบ ข. 
 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
 

(1)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว                                                                                                                           . 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  จ านวน                                                                            หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี                         ถนน                                                               ต าบล/แขวง                                                   . 
อ าเภอ/เขต                                            จงัหวดั                                                   โทรศพัท์                                                . 
โทรศพัท์มือถือ                                                          E-mail                                                                                             . 
 

(2)  ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ที่จะเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว                                                                                 . 
อาย ุ                ปี  เป็นกรรมการของบริษัทฯ   ซึง่เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน  และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ที่
บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้แนบหนงัสอืยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  และเอกสารประกอบการพจิารณา
ด้านคณุสมบตัิอื่นๆ พร้อมกบัได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน                    แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบ ข. นี ้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทัง้หมด ถกูต้อง 
และเป็นจริงทกุประการ  

ลงช่ือ                                                                   ผู้ ถือหุ้น 
(                                                                    ) 

วนัท่ี                                                                      . 
 

(3)  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                                                             บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
ยินยอม และรับรองวา่มคีณุสมบตัิครบถ้วน  และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั  กฎหมายหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรพย์ั  ตลอดจนหลกัเกณฑ์ของบริษัท และพร้อมที่จะปฏิบติตามกฎการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 
ลงช่ือ                                                                   ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ 

(                                                                    ) 
วนัท่ี                                                                      . 

________________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานประกอบ ดงันี ้ 

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรพย์ั  หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
1.2 ส าเนาบตัรประชาชน  ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประชาชน (ส าเนาหนงัสือ

เดินทาง ในกรณีที่เป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมกบัรับรองส าเนาถกูต้อง  
1.3 หลกัฐานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  ได้แก่  ส าเนาบตัรประชาชน  ส าเนาทะเบยีนบ้าน  หลกัฐานการศกึษา  ประวตัิท างาน และเอกสาร

ประกอบการพิจารณาอ่ืน (ถ้ามี)  
2. กรณีที่ต้องการเสนอชื่อบคุคลมากกวา่ 1 ราย ต้องจดัท าแบบ ข. ตามจ านวนชื่อที่ต้องการเสนอ  
3. กรณีผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ มีการแก้ไข้ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-สกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรอง

ส าเนาถกูต้อง  
4. บริษัทจะไมพ่ิจารณาในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมถ่กูต้อง ครบถ้วน หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไมมี่คณุสมบตัิตามทีก่ าหนด  
5. ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่เอกสารทัง้หมดอยา่งไมเ่ป็นทางการทางโทรสารที่ 02-832-1066 หรือทาง Email Address ของฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ 

ir@homepro.co.th  และต้องสง่ต้นฉบบัของหลกัฐานทัง้หมดให้ถึงบริษัทภายในวนัที่ 13 มกราคม 2560  

mailto:%20ir@homepro.co.th
mailto:%20ir@homepro.co.th

