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                  งดแจกของช าร่วย เพื่อให้สอดคล้อง 
                 ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

 
 

    วนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  2560 
 

เร่ือง เชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี  2560 
 

เรียน ผู้ถอืหุ้น 
 

 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1.ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2559 
 2.รายงานประจ าปี  ส าเนางบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  และรายงานของ ผู้สอบบญัชี   
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 

3.หนงัสอืมอบฉนัทะ จ านวน 3 ฉบบั และรายละเอียดของเอกสารที่ต้องแสดงก่อนการเข้าประชมุพร้อมประวตัิ   
   โดยสงัเขปของกรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 

 4.เอกสารประกอบวาระท่ี 5 ประวตัิกรรมการท่ีเสนอให้มีการแตง่ตัง้ วาระการด ารงต าแหนง่ รายงานสรุป 
    การเข้าร่วมประชมุ  
 5.ค านิยาม ”กรรมการอิสระ”  
 6.ประวตัิผู้สอบบญัชี 
 7.ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 8.แผนท่ีตัง้สถานท่ีจดัการประชมุ 
                         9.แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
   

ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2560 ของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 
กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  ในวนัพธุที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 
8.00 น.) ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  เพื่อ
พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  เลขานกุารที่ประชมุ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 7 เมษายน  2559 
และได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วนันบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเหน็วา่
ถกูต้องตรงตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  จึงขอน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2559  ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) 
ความเห็นของคณะกรรมการ    
  คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2559  ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2559 

 

วาระที่ 2    พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  บริษัทได้จดัท ารายงานคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  ซึ่ง
แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถกูต้องและเพียงพอ  จึงขอ
น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559  ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุในครัง้นี ้(รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี  สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ    
    คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น   เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2559  
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ  และรายงานของผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผา่นการพิจารณาจากทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่
2/2560 วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 และคณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่2/2560 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องและเพียงพอ จึงขอน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดง
ฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  และรายงานของผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
(รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที ่2) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ   
  คณะกรรมการมีมติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ  และรายงานของผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
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คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 2/2560 วนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 และคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2560 วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2560 
โดยมีสาระส าคญัโดยสรุปดงันี ้
 ในปี 2559  บริษัทฯ มีรายได้รวม 61,144.07 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 4,900.90 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ  8.71  ซึง่
เป็นรายได้จากการขายสนิค้า  56,928.37 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน  4,415.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.41 ยอดขายที่เพิม่  สว่น
ใหญ่เกิดจากการเติบโตของสาขาเดมิ และการเปิดสาขาใหมใ่นปี 2559  และรายได้อื่นๆ  4,215.70 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 485.25 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 13.01 (ซึง่รายได้อื่นๆ ได้แก ่ คา่เชา่พืน้ท่ี คา่บริการตา่ง ๆ ซึง่ได้รวมสว่นของ   บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จ ากดั    
บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากดั และบริษัท ดี.ซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากดั คา่สนบัสนนุทางการตลาดจากคูค้่า)  บริษัทมีก าไรสทุธิ
ส าหรับปี 4,125.20 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 626.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.90 และมีก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานหุ้นละ 0.31 บาท ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2559  บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 51,746.23 ล้านบาท หนีส้นิรวม 34,255.86 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้น 17,490.37 ล้านบาท 
ส าหรับรายละเอียดของผลการด าเนินงานปรากฏในรายงานประจ าปี  ในสว่นงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  และ
รายงานของผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559  
 
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงนิก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2559 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้ไมต่ า่กวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปี
ตามงบเฉพาะกิจการรวมทัง้ปีเป็นเงิน 4,146.05 ล้านบาท และไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลอือยู ่ ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียง
พอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท  
โดยมีข้อมลูการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผา่นมา ดงันี ้

ระยะเวลา ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
อตัราการจ่ายหุ้นปันผล(จ านวนหุ้นเดมิ : หุ้นปันผล)       (6:1)  ,     (7:1) 

(ระหวา่งกาล) , (สิน้ปี) 
      (8:1)  ,     (15:1) 
(ระหวา่งกาล) , (สิน้ปี) จ่ายเป็นเงินสดปันผล 

มลูคา่หุ้นปันผลตอ่หุ้น (ก่อนปรับลด) 0.3096 0.191670 
มลูคา่เงินสดปันผลตอ่หุ้น   (หน่วย : บาท / หุ้น) 0.0345 0.087219       0.10   ,        0.15 

(ระหวา่งกาล) , (สิน้ปี) 
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น) 0.3441 0.278889 0.25 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ 97.62% 95.90% 93.26%   
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
  เนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการประจ าปี 2559 รวมทัง้ปีเป็นเงิน  4,146.05 ล้านบาท และไม่มียอด
ขาดทนุสะสมเหลอือยู ่ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติอนมุตัิ
ให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผล  ดงันี ้
  ส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีแรกของปี 2559  (มกราคม - มิถนุายน 2559) ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 8/2559  
ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  30 สิงหาคม 2559  ได้มีมติให้จดัสรรทนุส ารองไว้แล้วตามกฎหมายจ านวน 5% ของก าไรสทุธิเป็นเงินเท่ากับ  
90.60 ล้านบาท  ซึ่งคิดจากก าไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม  ถึงเดือนมิถนุายน 2559 จ านวน 1,810.67 ล้านบาท 
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และได้อนมุตัิจ่ายปันผลระหวา่งกาลไปแล้วส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559  เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2559  โดยจ่าย
ปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจ านวนเงิน 1,578.02 ล้านบาท 
  คณะกรรมการจึงมีมติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหวา่งกาลดงักลา่ว 
 
  ส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีหลังของปี 2559 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559) ตามงบเฉพาะกิจการ  คณะกรรมการ
ได้อนมุตัิให้น าเสนอผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิดงันี ้
  ก.  จดัสรรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2559 อีกจ านวน 116.80 ล้านบาท โดยค านวณจาก 5% ของก าไร
สทุธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2559 – ธนัวาคม 2559  จ านวน 2,335.37 ล้านบาท  
  ข.  อนมุตัิจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.15 บาท  หรือคิดเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,972.70 ล้านบาท  

รวมการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2559  ทัง้สิน้เป็นเงิน 207.40 ล้านบาท  และรวมเป็น
การจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทัง้ปีเทา่กบัอตัราหุ้นละ 0.27 บาท  คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 3,550.72 ล้านบาท หรือคิด
อตัราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 85.64%  ของก าไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการ  อตัราการจ่ายปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายปันผลของบริษัท   เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด   

การจ่ายปันผลดงักลา่วข้างต้น  บริษัทจ่ายจากก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือน
ธันวาคม 2559  ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร 

 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัที่ 18 เมษายน 2560  และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225   ของ 
พรบ.หลกัทรัพย์ฯ    โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 19 เมษายน 2560  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 3 พฤษภาคม  
2560 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ        
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  โดยที่ข้อบงัคบัข้อ 14 ของบริษัทได้ก าหนดไว้ว่า  ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามต้อง
ออกจากต าแหนง่  ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม
ออกจากต าแหนง่  ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากต าแหน่งของกรรมการตาม
วาระจะใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นีก้รรมการที่ออกตาม
วาระนัน้ๆ อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 

ในปีนีค้ณะกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ทา่นได้แก่  

  1.   นายอนนัต์  อศัวโภคิน  ต าแหนง่   กรรมการ 
 2.   นายพรวฒุิ สารสนิ   ต าแหนง่   กรรมการและกรรมการอิสระ 
 3.   นายคณุวฒุิ ธรรมพรหมกลุ  ต าแหนง่   กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
 4.   นายอาชวิน อศัวโภคิน    ต าแหนง่   กรรมการ 
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 เนื�องจากที�บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอรายชื�อกรรมการ  สําหรับเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั <ง
กรรมการในเว็บไซด์ของบริษัทตั <งแต่วันที� 13 ตุลาคม 2559  ถึงวันที� 13 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีบคุคลเสนอชื�อเข้ารับการ
พิจารณาเลอืกตั <งเป็นกรรมการของบริษัท    

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจํานวนคณะกรรมการในปัจจบุนัมีความเหมาะสม
แล้ว  และเท่ากบัจํานวนตามหลกัเกณฑ์การกํากับดแูลกิจการที�ดีที�กําหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจํานวนกรรมการ 5-12 
คน  บริษัทยงัไม่มนีโยบายการเพิ�มจํานวนกรรมการ และได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ และเห็น
ว่ากรรมการทั <งสี�ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธรุกิจที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา  กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนกังานหรือ
หุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบญัชี  สําหรับนายพรวฒุิ สารสิน  ซึ�งดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ตั <งแต่เดือนตลุาคม 2558  
นบัถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน  5 วนั (นบัถงึวนัที� 5 เมษายน 2560) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพจิารณา
จากคณุสมบติั และเห็นวา่นายพรวฒุิ สารสนิ  มคีณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และความชํานาญในธุรกิจค้าปลกีค้าสง่ รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ  ซึ�งจะสามารถให้คําแนะนําที�เป็น
ประโยชน์ให้กบับริษัทได้เป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นที�เป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายที�เกี�ยวข้องได้     

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ�งครบกําหนดออกตามวาระในปีนี <ทั <งสี�
ท่านมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที�
เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั <งเข้าเป็นกรรมการในอีกวาระหนึ�ง  
(รายละเอียดประวตักิรรมการ จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวนครั <งที�เข้าร่วมประชมุ ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4)  
  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว  เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ�งมีหลกัเกณฑ์

การสรรหาโดยพิจารณาจากคณุสมบติัและเห็นว่ากรรมการทั <งสี�ท่านมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท และสําหรับนายพรวฒุิ สารสนิ  
ซึ�งดํารงตําแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นที�เป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายที�เกี�ยวข้องได้
และกรรมการทั <งสี�ท่านได้ปฏิบติังานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด  โดยบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการบริษัทในครั <งนี <ได้ผ่าน
กระบวนการกลั�นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคณุสมบตัิที�เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั <งไม่มีการเสนอ
รายชื�อกรรมการอื�นจากผู้ ถือหุ้นให้พิจารณา คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื�อพิจารณาอนุมัติแต่งตั <ง
กรรมการที�ต้องออกตามวาระสี�ท่าน  กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง   

 
วาระที� 6 พจิารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560        
วัตถปุระสงค์และเหตุผล  

พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดว่า  ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื�นใดให้แก่
กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 



6 
 

ข้อบงัคบับริษัทข้อ 15 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามข้อบงัคบั หรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา  ทัง้นีไ้มว่า่จะก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไป  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   
ก็ได้  และนอกจากนัน้ให้กรรมการมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้ง    และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึง่ ไมก่ระทบกระเทือนถึงสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะ
ได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทอกีตา่งหากด้วย 

บริษัทฯ มีขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษัท   เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น     ซึง่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ดงันี ้
1.  พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งเทียบเคียงจากหลกัเกณฑ์วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของ

บริษัทซึง่อยูใ่นธุรกิจ/ อตุสาหกรรมเดียวกนั  และโดยค านงึถึงสภาพคลอ่งของบริษัท   

2.  พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิน้ปี และจะจ่ายเมื่อบริษัทมีก าไร 
3.  พิจารณาจ่ายเมื่อบริษัทได้จา่ยผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นและพนกังานแล้ว 

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้ค าแนะน าในด้านต่างๆ แก่คณะท างานของ
บริษัท และคา่ตอบแทนตามการประชุม  ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจดัประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้  และมีการจดั
ประชมุคณะกรรมการชุดพิเศษอื่นๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร  การประชุมของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม  การจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ
แล้ว  เห็นวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2560 รวมเป็นเงิน
ไมเ่กิน 12,000,000 บาท (สบิสองล้านบาท)  ซึง่เป็นจ านวนเงินเทา่กบัปี 2559 

ส าหรับสทิธิประโยชน์อยา่งอื่น บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชมุรับทราบวา่ สทิธิประโยชน์อยา่งอื่นท่ีบริษัทให้กบักรรมการนัน้  
มีเฉพาะการให้สวสัดิการในการซือ้สนิค้าในราคาที่ได้รับสว่นลดเทา่นัน้  ซึง่สว่นลดที่ให้นัน้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทซึ่ง
ได้ผา่นการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  และสวสัดิการดงักลา่วบริษัทได้ให้ในอตัราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กบัลกูค้าระดบั 
VIP ทัว่ไป โดยก าหนดในอตัราสงูสดุไมเ่กิน 10% 

 
โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในปีที่ผา่นมาดงันี ้

ปีที่จ่ายคา่ตอบแทน จ านวนเงินท่ีขออนมุตั ิ จ านวนเงินท่ีจ่ายจริง 

2557 12,000,000 บาท 10,930,000 บาท 

2558 12,000,000 บาท 10,930,000 บาท 

2559 12,000,000 บาท 11,150,000 บาท 

 



7 
 

จ านวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการในปี 2559 มีดงันี ้
คณะกรรมการ จ านวนการประชมุปี 2559 

 - คณะกรรมการบริษัท 12 

 - คณะกรรมการบริหาร 12 

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12 

 - คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    จึงมีมติอนมุตัิให้
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2560 รวมเป็นเงินไม่เกิน 
12,000,000 บาท (สบิสองล้านบาทถ้วน)  ซึง่เป็นจ านวนเงินเท่ากบัปี 2559  ส าหรับรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทน มีดงันี ้

 

องค์ประกอบค่าตอบแทน จ านวนเงนิ 
ค่าตอบแทนกรรมการ  
1. คา่ตอบแทนรายเดือน 
    - ประธานกรรมการ 
    - กรรมการ 

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

2. คา่ตอบแทนตามการประชมุ 
    - ประธานกรรมการ 
    - กรรมการ 

 
30,000 บาท / คน / ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 
20,000 บาท / คน / ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 
 

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้ เฉพาะครัง้ที่มาประชุม(คณะกรรมการชุด
ย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) 
คา่ตอบแทนตามการประชมุ 
     - ประธานกรรมการชดุยอ่ย 
     - กรรมการชดุยอ่ย 

 
30,000 บาท / คน / ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 
20,000 บาท / คน / ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 

นอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบสทิธิประโยชน์ให้กบัคณะกรรมการ  คือ การให้สวสัดิการในการซือ้
สินค้าในราคาที่ได้รับสว่นลดซึ่งสว่นลดที่ให้นัน้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชุ ม    
ผู้ ถือหุ้นแล้ว  และสวสัดิการดงักล่าวบริษัทได้ให้ในอตัราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กบัลกูค้าระดบั VIP ทัว่ไป โดยก าหนดในอตัราสงูสดุ   
ไมเ่กิน 10% 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่  ห้ามมใิห้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใด

ให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อบงัคบับริษัทข้อ  15  ก าหนดวา่  กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ 

บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามข้อบงัคบั หรือตามที่ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณา  ทัง้นีไ้มว่า่จะก าหนด
เป็นจ านวนแนน่อน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ทีจ่ะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไป จนกวา่จะมีการ
เปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้กรรมการมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้ง    และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึง่ ไมก่ระทบกระเทือนถึงสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนั
ที่จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทอกีตา่งหากด้วย 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาเงินบ าเหน็จกรรมการโดยกลัน่กรองถึงความเหมาะสม
ตา่งๆ  โดยมีหลกัเกณฑ์  ดงันี ้

1.  เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน รวมถึงการให้ค าปรึกษาในการ
ด าเนินงานด้านตา่งๆของบริษัท พิจารณาได้จากผลก าไรสทุธิของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึน้จากปี 2558 เทา่กบั 17.90%  

2.  ในปี 2559 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์โดยรวมกลุม่ SET 50 เพิ่มขึน้ 18.60% เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2558 แตม่ลูคา่
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึน้ถงึ 50%  ซึง่เกิดจากการมีสว่นร่วมของกรรมการ 
 

โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบการจา่ยเงินบ าเหน็จกรรมการในปีที่ผา่นมาดงันี ้
ปีที่อนมุตัิจา่ยเงินบ าเหน็จกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย จ านวนเงินท่ีอนมุตั ิ จ านวนเงินท่ีจ่ายจริง 

2556 25,000,000 บาท 25,000,000 บาท 
2557 27,000,000 บาท 27,000,000 บาท 
2558 30,000,000 บาท 30,000,000 บาท 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ซึง่ได้พิจารณา

เงินบ าเหน็จกรรมการโดยกลัน่กรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอตุสาหกรรมเดียวกนั  รวมถึงพิจารณา
การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทแล้ว คณะกรรมการจึงอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื่อพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินบ าเหน็จให้กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2559   เป็นจ านวนเงิน 32,000,000 บาท (สามสบิสองล้านบาท) 

 
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 30 (5) ก าหนดวา่  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้ (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี
และก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลอืกผู้สอบบญัชีหลายราย  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็น
อิสระของผู้สอบบญัชี และได้เสนอคณะกรรมการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  จากบริษัทส านกังาน อวีาย จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ
ประจ าปี  2560  ดงัมีรายช่ือผู้สอบบญัชีตอ่ไปนี ้ 
                1.นางก่ิงกาญจน์    อศัวรังสฤษฎ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบียนเลขท่ี 4496  และ/หรือ 
      2.นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบียนเลขท่ี 5872  และ/หรือ     

   3. นายโสภณ         เพิ่มศิริวลัลภ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบียนเลขท่ี 3182  และ/หรือ 
      4. นายชยพล          ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบียนเลขท่ี 3972  และ/หรือ 
      5. นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบียนเลขท่ี 4521   
 

เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอยา่งดีตลอดมา 
นอกจากนีเ้มื่อเปรียบเทยีบกบัปริมาณงานและอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบยีนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นวา่มีคา่สอบบญัชีที่
เหมาะสม  และอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560  เป็นเงินไมเ่กิน 3,415,000 บาท (สามล้านสีแ่สนหนึง่หมื่นห้าพนับาท) 

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ท าลายสินค้าประมาณ 
100,000  บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าสอบบญัชีเพิ่มขึน้ได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึน้ หรือการจด
ทะเบียนจัดตัง้บริษัทใหม่  ทัง้ของบริษัทและบริษัทในเครือ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อนัเก่ียวกับการสอบบัญชี  ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี ้
บริษัทขออนมุตัิประมาณคา่ใช้จ่ายไว้ไมเ่กิน 1,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2560  ดงันี ้

 
คา่ตรวจสอบงบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย    

2,090,000  บาท 2,290,000 บาท 2,290,000 บาท 

คา่สอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยรวมทัง้ปีเป็นเงิน 

   1,110,000  บาท 1,125,000 บาท 1,125,000 บาท 

รวมเป็นเงินท่ีขออนมุตั ิ    3,200,000  บาท 3,415,000 บาท 3,415,000 บาท 
(ประวตัขิองผู้สอบบญัชี ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนมุตัใิห้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จากบริษัทส านกังาน อวีาย จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี  2560  และอนมุตัิ
คา่สอบบญัชีส าหรับปี 2560 เป็นเงินไมเ่กิน  3,415,000 บาท รวมทัง้คา่ตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ คา่สงัเกตการณ์ท าลายสนิค้าประมาณ 
100,000  บาท  และในระหวา่งปีอาจมีคา่ใช้จา่ยเพิม่ขึน้ได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเตมิขึน้ หรือการจดทะเบยีนจดัตัง้บริษัทใหม ่
ทัง้ของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือคา่ใช้จา่ยอื่นๆ อนัเก่ียวกบัการสอบบญัชี ซึง่คา่ใช้จา่ยที่เพิ่มเติมนีบ้ริษัทขออนมุตัิประมาณ
คา่ใช้จา่ยไว้ไมเ่กิน 1,000,000 บาท  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  ดงัมีรายช่ือผู้สอบบญัชีตอ่ไปนี ้ 
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   1.นางก่ิงกาญจน์    อศัวรังสฤษฎ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบียนเลขท่ี 4496  และ/หรือ 
   2.นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบียนเลขท่ี 5872  และ/หรือ      

3. นายโสภณ         เพิ่มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบียนเลขท่ี 3182  และ/หรือ 
   4. นายชยพล          ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบียนเลขท่ี 3972  และ/หรือ 
   5. นางสาวพิมพ์ใจ  มานติขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    ทะเบียนเลขท่ี 4521   
 

  ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตอื่นของส านกังาน ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้  บริษัทได้
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 9  ปี  แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบญัชีที่มี
อ านาจลงนามในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 2 ราย  โดยผู้สอบบญัชีที่จะลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2560  ได้แก่นางสาว
สมุนา  พนัธ์พงษ์สานนท์  ซึง่ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีตัง้แตปี่ 2558 จนถึงปัจจบุนัเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีมิได้มีสว่นได้
เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และผู้สอบบญัชี
ของบริษัทยอ่ย สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั  

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 ประธานที่ประชมุได้แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่  เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจบุนัได้เปลีย่นแปลงไป รวมถงึ
บริษัทมีความจ าเป็นในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  และโอกาสการท าธุรกิจในรูปแบบใหม ่ ทีเ่ก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการของบริษัท แต่
ปัจจบุนัวตัถปุระสงค์ที่ระบไุว้นัน้ยงัมีข้อความไมช่ดัเจนและครอบคลมุ  ดงันัน้ เพื่อให้สามารถรองรับธุรกิจที่เปลีย่นแปลง  นวตักรรม
ใหม่ๆ  และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  ที่เกิดขึน้ บริษัทจงึมคีวามจ าเป็นต้องแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัท รวมทัง้เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ให้
สอดคล้องกนั  เพื่อให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีความชดัเจนและครอบคลมุ  
 
ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา่  เนื่องจากวตัถปุระสงค์ที่ระบไุว้เดิมนัน้ยงัมีข้อความไมช่ดัเจนและไมค่รอบคลมุในเร่ืองดงักลา่ว 
ดงันัน้ เพื่อให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีความชดัเจนและครอบคลมุ รองรับการเปลีย่นแปลง นวตักรรมใหม่ๆ  และการขยายธุรกิจใน
รูปแบบใหม่ๆ  จงึจ าเป็นต้องแก้ไขวตัถปุระสงค์ รวมทัง้เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ให้สอดคล้องกนั  จึงอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3  (วตัถปุระสงค์ของบริษัท) โดยแก้ไขวตัถปุระสงค์เดิม 3 ข้อ และเพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์จากเดิมที่มี 47 ข้อ เพิ่มอีก 2  ข้อ รวมเป็น 49 ข้อ  ดงัมีรายละเอยีดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้   
9.1 วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข 
วัตถุประสงค์เดิม 
ข้อ 8 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มนัส าปะหลงั มนัส าปะหลงัอดัเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถัว่ งา ละหุ่ง ปาล์มน า้มนั ปอ 
ฝ้าย นุน่ พืชไร่ ผลติภณัฑ์จากสนิค้าดงักลา่ว คร่ัง หนงัสตัว์ เขาสตัว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอนัผลิตขึน้หรือได้มา
จากสว่นหนึง่สว่นใดของต้นยางพารา ของป่า สมนุไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทกุชนิด  
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ข้อ 27 ประกอบกิจการผลติและจดัจ าหนา่ย   รับจ้างผลติ    แลกเปลีย่น   ให้เช่า    ซึง่เทปคาสเซ็ท   
เทปเพลง  เทปเปลา่  เทปวีดีโอ  เทปวีดีโอเปลา่  แผ่นซีดี  แผ่นซีดีเปลา่  ซีดีส าเร็จรูป  วีซีดี โสตทศันปูกรณ์ และโสตทศันวูตัถทุุ กชนิด 
รวมทัง้สิง่บนัทกึเสยีงและวสัดโุทรทศัน์  
ข้อ 46 ประกอบกิจการผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้า และด้านพลงังานแสงอาทิตย์ ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน 
 
วตัถปุระสงค์ที่ขอแก้ไขเป็นดงันี ้
ข้อ 8  ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มนัส าปะหลงั มนัส าปะหลงัอดัเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถัว่ งา ละหุ่ง ปาล์มน า้มนั ปอ 
ฝ้าย นุน่ พืชไร่ ผลติภณัฑ์จากสนิค้าดงักลา่ว คร่ัง หนงัสตัว์ เขาสตัว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอนัผลิตขึน้หรือได้มา
จากสว่นหนึง่สว่นใดของต้นยางพารา ของป่า สมนุไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทกุชนิด รวมทัง้เมล็ดพันธ์ุควบคุม 
ข้อ 27 ประกอบกิจการผลติและจดัจ าหนา่ย รับจ้างผลติ แลกเปลีย่น ให้เช่า ซึง่เทปคาสเซ็ท เทปเพลง  เทปเปลา่  เทปวีดีโอ  เทปวีดีโอ
เปลา่  แผ่นซีดี  แผ่นซีดีเปลา่  ซีดีส าเร็จรูป  วีซีดี โสตทศันปูกรณ์ และโสตทศันวูตัถทุกุชนิด สิ่งบนัทึกเสียงและวสัดโุทรทศัน์  รวมทัง้
การประกอบกิจการค้าซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
ข้อ 46  ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้า ด้านพลงังานแสงอาทิตย์ รวมถึงที่ได้จากพลังงานทางเลือก
หรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ทุกประเภท อาทิ  เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังน า้หรือไอน า้ ก๊าซธรรมชาติ  พลังงาน
อนัได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชือ้เพลิงอื่นๆ ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 

9.2 วตัถปุระสงค์ที่ขอเพิ่มเติมมีดงันี ้
1. ประกอบกิจการ  ค้นคว้า วิจยั พฒันา ส ารวจ ออกแบบ หรือให้การสนบัสนนุ ซึ่งวิทยาการ  นวตักรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนัเก่ียวกบัผลติภณัฑ์หรือสนิค้า กรรมวิธีหรือกระบวนการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบั หรือตอ่เนื่องกบั หรือสนบัสนนุกิจการของบริษัท และธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องในเชิงอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม เพื่อวตัถปุระสงค์ในการด าเนินกิจการของบริษัท 
2. ประกอบกิจการ  หรือให้การสนนัสนนุ  การค้นคว้า วิจยั พฒันา และรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจพลงังานทางเลือกหรือพลงังาน
ทดแทนในรูปแบบตา่งๆทกุประเภท  รวมถึงการประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  และพลงังานทางเลือก
หรือพลงังานทดแทนในรูปแบบต่างๆทุกประเภท รวมถึงการซือ้ขาย จัดหา รับเหมาก่อสร้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ ออกแบบติดตัง้ จดัให้ได้มา และด าเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัพลงังานดงักลา่วเพื่อให้สามารถขายและให้บริการแก่ลกูค้าทัว่ไป  
 
วาระที่ 10     พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อบังคับหน่ึงหมวด  ซึ่งเกี่ยวกับการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดย
ประกาศเมื่อวนัที่ 27 มิถนุายน 2557  ได้ก าหนดให้การประชุมที่กฎหมายบญัญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะด าเนินการตาม
วิธีการท่ีบญัญตัิไว้ในกฎหมายแตล่ะฉบบัแล้ว จะจดัให้มีการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

กรมพฒันาธุรกิจการค้าได้ออกค าชีแ้จง  เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2559  ดงันี ้กรณีบริษัทมหาชนจ ากดั หากประสงค์จะ
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ จะต้องมีการก าหนดเร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทมหาชนจ ากดั   
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 ดังนั <น  เพื�อความคล่องตวัและความสะดวกในการจดัการประชุมคณะกรรมการ  และเพื�อรองรับหากในอนาคตมีการ
เปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ได้  บริษัทจึงแก้ไข
เพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษัทจากเดิมมีทั <งหมด 9 หมวด จํานวน 50 ข้อ เป็น 10 หมวด จํานวน 52 ข้อ โดยเพิ�มเติมหมวดที� 5 เรื�องการ
ประชมุผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ ข้อ 31 และข้อ 32    
  
ความเห็นคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วเห็นว่า  เพื�อความคลอ่งตวัและความสะดวกในการจัดการประชมุคณะกรรมการ  และ
เพื�อรองรับหากในอนาคตมีการเปลี�ยนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื�ออเิลก็ทรอนกิส์ได้  
จึงอนมุตัิให้นําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ�มเตมิข้อบงัคบัของบริษัท  โดยเพิ�มเติมข้อบงัคบัจากเดิมมีทั <งหมด 
9 หมวด จํานวน 50 ข้อ เป็น 10 หมวด  จํานวน 52 ข้อ  โดยเพิ�มเติมหมวดที� 5  ซึ�งเกี�ยวกบัการประชุมผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และการ
แก้ไขเพิ�มเตมิดงักลา่วมีความจําเป็นต้องแก้ไขข้อบงัคบัฉบบัเดิมตั <งแต่หมวดที� 5 ถึงหมวดที� 9 ข้อ 31 ถึงข้อ 50 เพื�อเปลี�ยนแปลงลําดบั
เลขที�หมวดและเลขข้อในข้อบงัคบัฉบบัใหมข่องบริษัทด้วย  สาํหรับข้อบงัคบัที�เพิ�มเติมมี ดงันี < 
 

หมวดที� 5 
การประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 ข้อ  31. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานกรรมการจะกําหนดให้จัดการประชุมผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกสก็์ได้ การประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฎบิตัิตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที�เกี�ยวข้อง 
 ข้อ  32. ในกรณีที�ประธานกรรมการกําหนดให้จดัการประชมุผ่านสื�ออเิลก็ทรอนกิส์ การเรียกประชมุคณะกรรมการหรือ

ประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสื�ออิเลก็ทรอนกิส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงั
กรรมการหรือผู้ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ หรือจะสง่หนงัสอืนดัประชมุโดยวิธีการสง่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้ 
 
วาระที� 11  พจิารณาอนุมตัยิกเลกิวงเงนิหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที�ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย และพิจารณาอนุมัตใิห้บริษัท
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงนิไม่เกิน 30,000 ล้านบาท 
วัตถปุระสงค์และเหตุผล 

 เนื�องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื�อง ทําให้ต้องจัดหาแหล่งเงินทนุอื�นนอกเหนือจากเงินทุนจากการ
ดําเนินงาน เพื�อให้บริษัทฯ สามารถมีทางเลอืกในการระดมทนุที�มต้ีนทนุทางการเงินตํ�าและสามารถระดมทนุโดยการออกหุ้นกู้ ได้ความ
คลอ่งตวัมากขึ <น  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 จึงขอเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุติั ดงันี < 

1. บริษัทขอเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุติัยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ ระยะยาวที�ได้ขออนมุัติไว้ตามมติที�ประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ในสว่นที�ยงัไม่มกีารออกและเสนอขาย โดยสิ <นสดุในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ณ วนัที� 5 

เมษายน 2560 บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ ระยะยาวคงเหลอืจํานวน 5,750 ล้านบาท 
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2. พิจารณาอนมุตัิให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ระยะยาว ภายในวงเงินไมเ่กิน 30,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออก

หุ้นกู้ ระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินดงักลา่วข้างต้น หากบริษัทได้มีการซือ้คืนหุ้นกู้  และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าด้วยกรณี

ใดๆ ภายใต้เง่ือนไขดงันี ้

ประเภท    หุ้นกู้ทกุประเภท  (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และมีประกัน
หรือไมม่ีประกนั ตามความเหมาะสมของตลาดในแตล่ะขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ) 

สกลุเงิน สกลุเงินบาท, ดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกลุเงินตา่งประเทศอื่น 

จ านวนเงิน จ านวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา  หรือ
เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจ านวนที่เทียบเท่า  โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละ
คราวได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร 

การเสนอขาย เสนอขายตอ่ประชาชน และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดัตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยอาจเสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวน 
และ/หรือเป็นคราวๆ ไปขึน้อยู่กับดลุพินิจและความจ าเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออกและ
เสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้ว   

อาย ุ ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ โดยสามารถก าหนดให้มีการ      

ไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายหุุ้นกู้หรือไมก็่ได้ 

อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

สทิธิของบริษัทในการ  
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบ
ก าหนด (Call Option)    

บริษัทฯ อาจก าหนดให้มีสทิธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก าหนดรวมทัง้การซือ้คืนหุ้นกู้  ดงักลา่ว 

สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ในการ
ไถ่ถอนก่อนก าหนด 
(Put Option) 

บริษัทฯ อาจก าหนดให้สทิธิผู้ ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก าหนด ตามเง่ือนไขที่จะได้ก าหนด
ตอ่ไป      

ตลาดรอง บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กบัศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีไ้ทย หรือศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีอ้ื่นใน
ตา่งประเทศ 

 
ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ไมว่า่ด้วยกรณีใด รวมทัง้กรณีที่มีการซือ้คืนหุ้นกู้ดงักลา่ว อนัมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ 
สามารถออกหุ้นกู้ เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินท่ีขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วข้างต้น 
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ทัง้นีใ้ห้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่ เก่ียวข้องกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้  ตามความจ าเป็นและเห็นสมควรท่ีจะต้องก าหนดตามกฎหมาย รวมถึงการน าหุ้นกู้ดงักลา่วไปจดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ 
ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนญุาต เปิดเผยข้อมลูและด าเนินการอื่นใดกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง การแตง่ตัง้ที่ปรึกษาหรือบคุคล
ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  รวมทัง้การเข้าท าการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
และมีอ านาจใจการด าเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลส าเร็จ 
 
วาระที่ 12   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
ก าหนดการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560  ปรากฏตามตารางท้ายนี ้
 
ก าหนดการตา่งๆ เก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 

1. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 13 มีนาคม 2560 

2. รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีน   
    พกัการโอนหุ้น  ส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 

14 มีนาคม 2560 

3.  ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 5 เมษายน 2560 

4. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับปันผล 18 เมษายน 2560 
5. รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด 
    สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น  ส าหรับการรับปันผล 

19 เมษายน 2560 

6. ก าหนดจ่ายปันผล 3 พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

 (นายคณุวฒุิ  ธรรมพรหมกลุ) 
 กรรมการผู้จดัการ 
                                   ในฐานะผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ   
        บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ รวมถงึหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้แบบ ก.  แบบ ข. และ 
แบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์  (www.homepro.co.th)    
2.ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  กรุณาสง่เอกสารมาที่หนว่ยงาน  นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โฮม โปรดักส์   
เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชัน้ 4 หมู่ที่ 9  ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  
3.ในกรณีผู้ ถือหุ้นมคีวามประสงค์จะสอบถามข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการประชมุในวาระใดของบริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามลว่งหน้า
มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 ได้ที่หนว่ยงาน  นักลงทุนสัมพนัธ์  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 96/27 ชัน้ 4 หมู่ที่ 9 ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุรี จังหวดันนทบุรี 11000 หรือที่   email : ir@homepro.co.th 
4.ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความต้องการรายงานประจ าปีเป็นแบบรูปเลม่  กรุณาสง่แบบตอบรับซึง่ได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี ้ ที่
หน่วยงาน  นักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชัน้ 4 หมู่ที่  9 ต าบลบางเขน 

อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่   email : ir@homepro.co.th  กรุณาระบทุี่อยูใ่นการจดัสง่ให้ชดัเจน   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.homepro.co.th)/
http://www.homepro.co.th)/
mailto:ir@homepro.co.th
mailto:ir@homepro.co.th
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ของ 

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

 ประชุมเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องแกรนดบ์อลรูม ชั้น 1  โรงแรมแมนดาริน เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4  
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร   
 นายอนนัต ์อศัวโภคิน ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม  ไดก้ล่าวเปิดการประชุมโดยไดแ้นะน าคณะกรรมการ  ผูส้อบ
บญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ท่ีมาร่วมประชุม ดงัน้ี   
 
รายช่ือคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1.นายอนนัต ์  อศัวโภคิน  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 
2.นายรัตน์              พานิชพนัธ์             ต  าแหน่ง กรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3.นายนพร สุนทรจิตตเ์จริญ ต าแหน่ง  กรรมการบริหาร 
4.นายชชัชาติ สิทธิพนัธุ์   ต าแหน่ง  กรรมการ 
5.นางสุวรรณา พุทธประสาท ต าแหน่ง  กรรมการ 
6.นายมานิต อุดมคุณธรรม ต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร 
7.นายคุณวฒิุ  ธรรมพรหมกุล ต าแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ 
8.นายอาชวณิ อศัวโภคิน  ต าแหน่ง  กรรมการ 
9.นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ ์ ต าแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10.นายทววีฒัน์ ตติยมณีกุล ต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
11.นายชนินทร์ รุนส าราญ  ต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและ 
      ก าหนดค่าตอบแทน 
12.นายพรวฒิุ สารสิน  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 
 
กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
ไม่มี 
เลขานุการบริษัทและท าหน้าท่ีเลขานุการท่ีประชุม     
1.นางสาววรรณี  จนัทามงคล      ต าแหน่ง  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน 
      (ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั) 
 

รายช่ือผู้สอบบัญชีจากบริษัทส านักงานอวีาย จ ากดั  
1.นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5872   
 
รายช่ือตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน 
1.นางสาวชโนบล  พรหมสถิต    ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั วสิเซ่น แอนด ์โค จ ากดั 
2.นางสาวรตินนัท ์ วงศว์ชัรานนท ์   ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
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จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
นายอนนัต ์อศัวโภคิน  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมคร้ังน้ี  ไดร้ายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงองคป์ระชุม ดงัน้ี  มีผูถื้อ

หุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและท่ีมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 1,247  ราย มีจ านวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 10,076,304,285  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 
76.6189   ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด  ซ่ึงครบองคป์ระชุม  โดยแยกประเภทของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไดด้งัน้ี  
1.บุคคลธรรมดาเขา้ประชุมดว้ยตนเองรวมทั้งส้ิน 319    ราย  จ านวนหุน้      1,194,951,082   หุน้ 
2.ผูม้อบฉนัทะรวมทั้งส้ิน                                926    ราย  จ  านวนหุน้      2,292,451,673   หุน้ 
3.ผูถื้อหุน้ประเภทนิติบุคคลท่ีถือหุน้เกิน 10%     2    ราย  จ านวนหุน้       6,588,901,530  หุน้ 
 
การด าเนินการประชุม 

ประธานท่ีประชุมไดม้อบหมายให้นายคุณวฒิุ ธรรมพรหมกุล เป็นผูช้ี้แจงขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการ
แสดงความเห็น และการสอบถาม  รวมถึงรายละเอียดในแต่ละวาระ  ดงัน้ี 
 ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจ้งไวต้ามหนังสือเชิญประชุม โดยผูด้  าเนินการประชุมจะแจ้ง
รายละเอียดของแต่ละวาระ 
 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น 
หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซักถาม ให้ยกมือข้ึนพร้อมแจง้ช่ือจากนั้นให้ผูถื้อหุ้นแจง้ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซักถาม 

เพื่อใหท่ี้ประชุมตอบขอ้ซกัถาม 
 

วิธีการลงคะแนน 
 บริษทัฯ ใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสียง ( 1 Share : 1 Vote) โดยไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้
ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละท่านแลว้ ซ่ึงหลงัจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจง้วา่หากมีท่านใดไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียงใหย้กมือข้ึน จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนในส่วนท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือรวบรวม
คะแนนแจง้ต่อท่ีประชุม ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหกัจากคะแนนเสียงทั้งหมด   

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัไดน้ า
คะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บนัทึกลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้   

ทั้งน้ีส าหรับบตัรลงคะแนนในส่วนท่ีเห็นดว้ย  ท่ีไม่ไดเ้ก็บระหวา่งการประชุม ขอใหทุ้กท่านส่งคืนหลงัจากจบการประชุม 
โดยบริษทัไดแ้ต่งตั้งตวัแทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษทั วสิเซ่น แอนด ์โค จ ากดั และผูถื้อหุน้รายยอ่ย  เป็นคนกลางในการตรวจนบั
คะแนนเสียง   

ส าหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้  และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  สามารถตรวจสอบไดจ้ากส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ยล าดบัท่ี 7 (หนา้ 69) ในหนงัสือเชิญประชุม 
 
หมายเหตุ       เน่ืองจาก พรบ.มหาชนไดมี้ขอ้ก าหนดไวว้า่ การลงมติส าหรับเร่ืองทัว่ไปตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของผู้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง  โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง  ดงันั้น ในวาระท่ี 1, 3, 5, 6 และ 9 จึงไม่น าคะแนนเสียงของ
ผูถื้อหุน้ที่งดออกเสียงมารวมค านวณดว้ย 
 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 1.การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และช่ือกรรมการ  

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและช่ือกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑเ์สนอผ่าน Web Site พร้อม
ทั้งแจง้ข่าวผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2558 ให้ใชสิ้ทธิไดต้ั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2558  และส้ินสุดการรับ
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การเสนอวาระและช่ือกรรมการในวนัที่ 15 มกราคม 2559  ทั้งน้ีในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและช่ือกรรมการของผูถื้อ
หุน้ดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการเพื่อพิจารณา 

2. การส่งค าถามล่วงหน้า 
บริษทัไดมี้การเปิดโอกาสใหผ้ถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ไดท่ี้หน่วยงาน                 

นกัลงทุนสัมพนัธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งค าถามมายงับริษทัฯ 
3.การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม   
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงรายละเอียดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังน้ี  บริษัทฯ ได้ท  าการเผยแพร่หนังสือเชิญ

ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษไวบ้น Web Site ของบริษทั  พร้อมทั้งแจง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วนัท่ี                       
7  มีนาคม  2559   

 
หมายเหตุ  ภายหลงัจากท่ีประธานไดแ้จง้จ านวนหุน้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 81 ราย เป็นจ านวน 13,105,530 หุน้ 
ดงันั้นจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,328 ราย และรวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 10,089,409,815 หุน้ และบริษทัได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงท าใหผ้ลของคะแนนในแต่ละวาระเพ่ิมข้ึน 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ได้พจิารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมีมติ ดงัรายละเอียดต่อไปนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

   เลขานุการบริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 9 เมษายน  2558 และ
ไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้  และคณะกรรมการไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  จึงน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณารับรอง 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า

คร่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    
มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 10,089,385,635 100 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0 
 - งดออกเสียง 24,180 ไม่นบัรวม 

 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

คุณวรรณี รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 ดงัน้ี 
ปัจจุบนักลุ่มธุรกิจของ Homepro  มีบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัแม่  และมีบริษทัใน
เครืออีก 4 บริษทั ดงัน้ี 
1. บริษทั มาร์เก็ต วลิเลจ จ ากดั  ประกอบธุรกิจในส่วนของร้านคา้เช่า 
2. บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จ  ากดั  ประกอบธุรกิจต่างประเทศ 
3. บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ  ากดั เป็นธุรกิจขายสินคา้วสัดุก่อสร้าง และสินคา้อ่ืนๆ คลา้ยกบัโฮมโปร อีกรูปแบบ 
    หน่ึง 
4. บริษทั ดี.ซี.เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ  ากดั เป็นศูนยก์ระจายสินคา้ 

mailto:ir@homepro.co.th


19  

โดยสรุปดงัน้ี ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ เปิดสาขาทั้งหมด ดงัน้ี 
- บริษทั โฮม โปรดกัส์ฯ มีสาขาทั้งส้ินรวม 76 สาขา  แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล 21 สาขา และสาขา
ในต่างจงัหวดั 55 สาขา   
- บริษทั เมกา โฮมฯ มีสาขาทั้ งส้ิน 7 สาขาแบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล 2 สาขา และสาขาใน
ต่างจงัหวดั 5 สาขา  
 
ในปี 2558  บริษทัฯ มีรายไดร้วม 56,243.17  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 5,034.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  9.83  
ซ่ึงเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้  52,512.72 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  4,547.97 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.48 
ยอดขายท่ีเพ่ิม  ส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม และการเปิดสาขาใหม่ในปี 2558  และรายได้อ่ืนๆ  
3,730.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 486.61        ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  15.00 (ซ่ึงรายไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ ค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าบริการ
ต่าง ๆ ซ่ึงไดร้วมส่วนของ   บริษทั มาร์เก็ต วิลเลจ จ ากดั    บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ  ากัด และบริษทั ดี.ซี 
เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ  ากดั ค่าสนบัสนุนทางการตลาดจากคู่คา้) 
 
ในดา้นค่าใชจ่้ายการขายและการบริหารปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 12,283 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 1,164 ลา้น
บาท คิดเป็น 10.50% ส่งผลให ้ในปี 2558 บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 3,498.81 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 185.48 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 5.60 และมีก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานหุน้ละ 0.27 บาท ก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของ
ยอดขาย และรายไดอ่ื้น  

 
มติท่ีประชุม    ในวาระน้ีเป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือทราบ  จึงมิไดมี้การลงมติ 
หมายเหตุ  ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 35 ราย เป็น
จ านวน 7,873,447 หุ้น ดังนั้ นจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้ งส้ิน 1,363ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทั้ งส้ิน  
10,097,283,262 หุน้  และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 3 เพ่ิมข้ึน 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   และรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปี

บัญชี ส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  2558 
บริษทัไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  และรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงผูส้อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559 และคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี 23 
กุมภาพนัธ์ 2559 แลว้  โดยประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบว่าในปี 2558  มีขอ้มูลสรุปทางดา้นการเงิน 
ดงัน้ี 

 ยอดขาย       =  52,512.72 ลา้นบาท   เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  4,547.97 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  9.48 
รายไดร้วม     =  56,243.17  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  5,034.58 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ   9.83   
มีก าไรสุทธิ    =   3,498.81 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน      185.48 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ   5.60 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานหุน้ละ 0.27  บาท  
ทุนที่เรียกช าระแลว้           =  13,151.19  ลา้นบาท 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  บริษทัมีสินทรัพยร์วม            =  46,991.04  ลา้นบาท  
หน้ีสินรวม           =  30,088.41  ลา้นบาท  
ส่วนของผูถื้อหุน้           =  16,902.63  ลา้นบาท  
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ส าหรับรายละเอียดของผลการด าเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
รายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี ซ่ึงไดน้ าส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2  
 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงน าเสนอต่อ          
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน   และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และรายงานของ
ผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
  

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชี  
ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าคร่ึงหน่ีงของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

มติท่ีประชุม จ านวนหุน้            ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,093,920,510 100 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0 
 - งดออกเสียง 3,362,752 ไม่นบัรวม 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 3 เสร็จส้ินแลว้  ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน  49 ราย เป็นจ านวน  
2,742,731 หุ้น ดงันั้นจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,412 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 10,100,025,993 หุ้น 
และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 4  เพ่ิมข้ึน 
 

หลงัจากจบวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดงันี้ 

คุณบุญช่วย ต้ังวัฒนศิริกุล ถาม 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จถา้ดูจากยอดขายเพ่ิมข้ึนประมาณ 9.5% แต่ว่ายอดค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนถึง 10.73 หรือ 1.3% สาเหตุของการท่ี

ค่าใชจ่้ายมากกวา่รายไดท่ี้เพ่ิมเกิดจากอะไร  

กรรมการตอบ ในขณะน้ีบริษทัไดข้ยายการลงทุนไปในธุกิจใหม่ ในส่วนของ Mega Home หรือ มาเลเซีย ซ่ึงทั้งสองธุรกิจน้ีเป็น

ธุรกิจใหม่เป็นช่วงของการลงทุนท าใหมี้ค่าใชจ่้ายสูง ซ่ึง Mega Home ขณะน้ีก็เร่ิมมีก าไรแลว้ แต่มาเลเซียเพ่ิงเปิดด าเนินการไดเ้พียงสาขา

เดียว  การเฉล่ียค่าใชจ่้าย Head Office ส าหรับหน่ึงสาขาจึงยงัไม่เพียงพอ  เพราะฉะนั้นในมาเลเซียก็ยงัขาดทุนอยู ่ 

คุณบุญช่วย ต้ังวัฒนศิริกุล ถาม 

ส าหรับมาเลเซีย ถา้ดูจากงบการเงินยอดขายจาก 50 กวา่ลา้น เพ่ิมมาเป็น 400 กวา่ลา้น ท่ีมาเลเซียมีผลด าเนินการก าไร ขาดทุนอยา่งไร 

กรรมการตอบ มาเลเซียขาดทุนเพราะเพ่ิงมีอยู่สาขาเดียว คือ  ในการไปเปิดสาขาจะมีค่าใช้จ่ายส่วนของ Head Office ส าหรับ       

ในระดบัสาขามีก าไรไม่ขาดทุน  แต่เม่ือรวมค่าใชจ่้ายในส่วนของ Head Office ในมาเลเซียเขา้ไปจึงส่งผลให้ขาดทุน เพราะว่าขนาดของ

ธุรกิจยงัไม่เพียงพอท่ีจะครอบคลุมค่าใชจ่้ายในส่วนของ Head Office แต่เม่ือมีการเปิดสาขามากข้ึนจึงจะมีก าไร 
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คุณบุญช่วย ต้ังวัฒนศิริกุล ถาม 

ใน Annual Report หน้าท่ี 176  ท่ีระบุเร่ืองคดีฟ้องร้องไวว้่า  ในเดือนเมษายน ปี 2558 เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินของจงัหวดัท่ีตั้งสาขาแห่งหน่ึง   

ถูกผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินฟ้องร้องเก่ียวกบัเร่ืองการออกใบอนุญาตใหก้บัผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินโดยยืน่ค  าร้องต่อศาลปกครอง อยากทราบ

วา่เกิดจากอะไร  

กรรมการตอบ สาขาท่ีหมายถึงคือ สาขาสุโขทยั   โดยในคดีน้ีบริษัทฯได้ร้องสอดเข้าเป็นคู่ความในคดีแลว้เพ่ือรักษาสิทธิของ

บริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ได้ยื่นค าให้การและแถลงข้อเท็จจริงต่อศาลแล้วว่าการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของบริษัทฯ ไม่ขัดหรือแยง้กับ

กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคารฯ กฎหมายผงัเมือง และกฎหมายอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  เวลาบริษทัจะไปเปิด  

ท่ีสาขาไหน ก็จะด าเนินการตามกฎหมายอย่างถูกตอ้ง มีผูฟ้้องว่าบริษทัไปท าผิดกฎหมายขอ้น้ีๆ แต่ขอ้เท็จจริงกฎหมายมีขอ้อนุญาตไว ้  

ซ่ีงศาลจะป็นผูพิ้สูจน์วา่เราถูกตอ้งหรือไม่  และขอเรียนวา่บริษทัไดด้  าเนินการขออนุญาตก่อสร้างถูกตอ้งทั้งหมด   

คุณบุญช่วย ต้ังวัฒนศิริกุล ถาม 

ในส่วนของผูถื้อหุน้มีการปรับปรุงตวัเลขประมาณ 68 ลา้น คืออะไร 

คุณวรรณตีอบ  เกิดจากท่ีบริษทัไปลงทุนท่ีมาเลเซีย แลว้จะมีการแปลงค่าของเงิน ใน Balance Sheet  ก็จะมีส่วนต่างเน่ืองจากว่า

ค่าเงินของมาเลเซียอ่อนลง จากเดิมท่ีบริษทัไปลงทุนท่ีอตัราแลกเปล่ียนประมาณ 10 บาทต่อริงกิต ขณะน้ีอยูท่ี่ประมาณ 8 บาทเศษๆ  ก็จะ

ข้ึนลงตามอตัราแลกเปล่ียนและเป็นก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง(Unrealized Loss)  

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ถาม 

ค าถามท่ี 1  เก่ียวกบัการขาดทุนท่ีสาขามาเลเซียทางดา้นของ Head Office ตวัเงินลงทุน อยากจะทราบวา่มีแผนการจะเปิดในปีน้ีอีกก่ีสาขา   

ค าถามท่ี 2. เก่ียวกบัเร่ือง Margin ระยะหลงั Margin ลดลงอาจจะเป็นเพราะว่าลงทุนมาเลเซียหรือไม่ แต่ผมมีความเห็นว่ามีความจ าเป็น   

ท่ีจะตอ้งวเิคราะห์ใหดี้ ท  าอย่างไรท่ีเราจะ Cover ไดใ้นระยะท่ีไม่นานเกินไป ไม่เช่นนั้นจะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในประเทศ

ไทยดว้ย 

กรรมการตอบ ปีน้ีในมาเลเซียคงเปิดไดอี้ก 1 สาขา เรียนท่านผูถื้อหุ้นว่ามาเลเซียมีกฎเกณฑก์ารบริหารไม่เหมือนกบัในประเทศ

ไทย  ประเทศมาเลเซียมีรัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ิน การขอใบอนุญาตต่างๆระหวา่งรัฐบาลกลางกบัรัฐบาลทอ้งถ่ินมีขั้นตอน  ปีน้ีเปิด

ไดอี้ก 1 สาขา ส าหรับท่านท่ีถามถึงเร่ือง Margin  ขอเรียนว่าในปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากทางสภาวะทางเศรฐกิจท่ีไม่ค่อยดี  ลูกคา้ก็จะซ้ือของ 

ท่ีมี Function หรือ Feature ท่ีต  ่าลงสินคา้เหล่าน้ีจะมี Margin ต ่ากว่าของท่ีมี Function หรือ Feature ท่ีสูง ซ่ึง Margin จะสูงกว่า เช่น 

ยกตวัอย่างถา้ตูเ้ยน็ size ท่ีมีคนซ้ือกนัมาก ไดแ้ก่ Size 7 Q หรือ Size 12 Q  อย่างน้ี Margin ก็จะต ่า ถา้เป็น Size 19 Q หรือ Size 20 Q  

Margin ก็จะสูง เพราะฉะนั้นการท่ี Margin ต  ่าลงเกิดจาก  Mix ของสินคา้ราคาถูกเขา้มาแทนท่ีตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตวั ส่วนวิธีการ    

ท่ีบริษทัพยายามท่ีจะรักษา Margin บริษทัก็พิจารณาอยูต่ลอด 
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คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ถาม 

ถา้เช่นนั้นหมายความว่ามาเลเซียก็ยงัมีผลกระทบต่องบการเงินในอีก 2-3 ปีขา้งหน้าใช่หรือไม่ บริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกันจุดน้ีได้

อยา่งไรบา้ง 

กรรมการตอบ ธุรกิจเม่ือเร่ิมตน้ใหม่ๆ ตอ้งมีเงินลงทุนและมีผลขาดทุนช่วงแรก  เมกาโฮมขาดทุนอยู่ 2 ปี มีผลกระทบต่อโฮมโปร 

แต่ขณะน้ีเมกาโฮมเร่ิมท าก าไร  ปีน้ีก็จะเปิด เมกา โฮม หลายสาขา  เพราะฉะนั้นในการเร่ิมธุรกิจใหม่ทุกคร้ังจะตอ้งมีผลกระทบเร่ืองการ

ขาดทุนในระยะแรก ซ่ึงตอ้งอาศยัความอดทน เน่ืองจากมาเลเซียเพ่ิงเปิดไดปี้กว่า  คาดว่าเม่ือเปิดไดห้ลายสาขาก็จะเหมือนกบัเมกา โฮม  

ก็จะเร่ิมมีก าไร ขณะน้ีทางฝ่ายจดัการของมาเลเซียไดร้ะมดัระวงัและควบคุมค่าใชจ่้ายอยูแ่ลว้ 

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ถาม 

สภาวะแบบน้ีกบัการลงทุนทางมาเลเซียแบบน้ีมีแนวโน้มท่ีเราจะเพ่ิมทุนหรือไม่  ผมหมายถึงว่าเพ่ิมทุนในแง่ใดแง่หน่ึงไม่ว่าจะเป็น      

แง่ของการเพ่ิมทุนจากการใหหุ้น้ปันผลหรือเพ่ิมทุนจากการเพ่ิมทุนโดยท่ีใหผู้ถื้อหุน้เดิมมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้เพ่ิม แนวโนม้มีหรือไม่ 

กรรมการตอบ ไม่มีนโยบายเพ่ิมทุนอีก  เพราะบริษทัยงัคงมีเงินสดเหลือพอส าหรับการลงทุนเปิดสาขาโดยไม่ตอ้งเพ่ิมทุน 

คุณวรารัตน์ วิวัฒนภูษิต ถาม 

ค าถามท่ี 1  เร่ืองเปิดสาขาของโฮมโปรท่ีมาเลเซียไดข่้าวมาว่ามีปัญหาเร่ืองพนักงานว่าหาพนักงานค่อนขา้งยาก ซ่ึงถา้เราเอาพนักงาน    

คนไทยเขา้ไปก็มีปัญหาเร่ืองการส่ือสารแลว้ในอนาคตเราจะเปิดสาขาอีกหลายๆสาขาเราจะมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 

 ค  าถามท่ี 2 ท่ีอรัญประเทศไดข่้าวว่าสินคา้ขายดีของเมกาโฮมเน่ืองจากเป็นร้านท่ีค่อนขา้งครบวงจรในอรัญประเทศ แลว้ผลตอบรับ     

เป็นอยา่งไรบา้ง ขายดีหรือไม่ 

กรรมการตอบ ส าหรับในมาเลเซียพนักงานหายากจริง แต่ทุกๆธุรกิจก็หายากเหมือนกนั  ซ่ึงเป็นโจทยท่ี์เราตอ้งแกแ้ต่ก็อยู่ในวิสัย   

ท่ีแกไ้ด ้ส าหรับท่ีสาขาอรัญประเทศเป็นสาขาของเมกาโฮม ซ่ึงท่ีอรัญประเทศก็ขายดี 

วาระที่ 4    อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติ  
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  จ านวน 117,421 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานท่ีประชุมแถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี 9 
เมษายน 2558 ไดมี้มติอนุมติัใหมี้การจ่ายปันผลเป็นหุน้ไม่เกินจ านวน 822,000,000 หุ้น ซ่ึงผลจากการจ่ายหุ้นปันผล
ดงักล่าวจริง  มีผูถื้อหุ้นไดรั้บหุ้นปันผลทั้งส้ิน 821,882,579 หุ้น จึงยงัคงมีหุ้นเหลือส าหรับรองรับการจ่ายปันผล    
อีกจ านวน 117,421 หุ้น  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการลดทุนดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
และไม่มีผลกระทบต่อบริษัทและสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น  จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัลดทุน      
จดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 13,151,315,446 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจาก
การจดัสรรหุน้ปันผลตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 จ านวน 117,421 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงัน้ี 
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      “ ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจ านวน    13,151,198,025 บาท  (หน่ึงหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยหา้สิบเอด็ลา้นหน่ึง
        แสนเกา้หม่ืนแปดพนัยีสิ่บหา้บาท) 

                         แบ่งออกเป็น                             13,151,198,025 หุน้  (หน่ึงหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยหา้สิบเอด็ลา้นหน่ึง
         แสนเกา้หม่ืนแปดพนัยีสิ่บหา้หุน้) 

                   มลูค่าหุน้ละ                                                    1  บาท  (หน่ึงบาท) 
                                                โดยแยกออกเป็น 
         หุน้สามญั                                13,151,198,025   หุน้  (หน่ึงหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยหา้สิบเอด็ลา้นหน่ึง

         แสนเกา้หม่ืนแปดพนัยีสิ่บหา้หุน้) 
         หุน้บุริมสิทธ์ิ                                                 -    หุน้  (...................-.........................) 

 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณา  จึงมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 13,151,315,446  บาท โดยวิธี

ตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558  จ านวน 
117,421  หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  และแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบียนดงัน้ี 

 “ ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจ านวน    13,151,198,025 บาท  (หน่ึงหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยหา้สิบเอด็ลา้นหน่ึง
        แสนเกา้หม่ืนแปดพนัยีสิ่บหา้บาท) 

                         แบ่งออกเป็น                             13,151,198,025 หุน้  (หน่ึงหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยหา้สิบเอด็ลา้นหน่ึง
         แสนเกา้หม่ืนแปดพนัยีสิ่บหา้หุน้) 

                   มลูค่าหุน้ละ                                                    1  บาท  (หน่ึงบาท) 
                                                โดยแยกออกเป็น 
         หุน้สามญั                                13,151,198,025   หุน้  (หน่ึงหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยหา้สิบเอด็ลา้นหน่ึง

         แสนเกา้หม่ืนแปดพนัยีสิ่บหา้หุน้) 
         หุน้บุริมสิทธ์ิ                                                 -    หุน้  (...................-.........................) 

 
 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,100,004,297 99.9997 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
 - งดออกเสียง 21,696 0.0002 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 4 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 27 ราย เป็นจ านวน 
2,851,234 หุน้ ดงันั้นจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,439 ราย และรวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 10,102,877,227 หุน้ 
และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 5  เพ่ิมข้ึน 
 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2558    

ประธานท่ีประชุมแถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิ ในปี 2558 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิประจ าปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 3,525.33 ลา้นบาท 

และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของ
บริษทั  คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล  ดงัน้ี 
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ส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีแรกของปี 2558  (มกราคม - มิถุนายน 2558) ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 8/2558  
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่  25 สิงหาคม 2558  ไดมี้มติให้จดัสรรทุนส ารองไวแ้ลว้ตามกฎหมายจ านวน 5% ของก าไรสุทธิ
เป็นเงินเท่ากบั  81.50 ลา้นบาท  ซ่ึงคิดจากก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2558 
จ านวน 1,628.52 ลา้นบาท และไดอ้นุมติัจ่ายปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2558  
เม่ือวนัที่ 22 กนัยายน 2558  โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  เป็นจ านวนเงิน 1,315.12 ลา้นบาท 
คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบการจ่ายปันผลระหวา่งกาลดงักล่าว  โดยมีขอ้มลูการ
เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุน้ปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
 
ระยะเวลา ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อตัราการจ่ายหุน้ปันผล(จ านวนหุน้เดิม : หุน้ปันผล)       (5:1)  ,     (6:1) 
(ระหวา่งกาล) , (ส้ินปี) 

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

      (8:1)  ,     (15:1) 
(ระหวา่งกาล) , (ส้ินปี) 

มลูค่าหุน้ปันผลต่อหุน้   (ก่อนปรับลด) 0.3667 0.3096 0.191670 
มลูค่าเงินสดปันผลต่อหุน้   (หน่วย : บาท / หุน้) 0.040823 0.0345 0.087219 
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุน้) 0.407523 0.3441 0.278889 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ 98.03% 97.62% 95.90% 

 
ส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีหลงัของปี 2558 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) ตามงบเฉพาะกิจการ  คณะกรรมการได้
อนุมติัใหน้ าเสนอผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัดงัน้ี 
 ก.  จดัสรรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2558 อีกจ านวน 95.20 ลา้นบาท โดยค านวณจาก 5% ของก าไร
สุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2558 – ธนัวาคม 2558  จ  านวน 1,896.82 ลา้นบาท  
 ข.  อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.15 บาท  หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,972.68 ลา้นบาท
 รวมการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2558  ทั้งส้ินเป็นเงิน 176.70 ลา้นบาท  และรวม
เป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอตัราหุ้นละ 0.25 บาท  คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 
3,287.80 ลา้นบาท หรือคิดอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 93.26%  อตัราการจ่ายปันผลดงักล่าวเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั   เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด   
 
การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น  บริษัทจ่ายจากก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจากผลการด าเนินงานงวดเดือน
กรกฎาคม 2558 ถึงเดือนธนัวาคม 2558  ซ่ึงเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20  ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวไดต้ามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 
    
โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 19 เมษายน 2559 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ 
พรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 20 เมษายน 2559  และก าหนดจ่ายเงินปันผล     
ในวนัที่ 29 เมษายน 2559 

 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมติัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย      
และการจ่ายปันผล ดงัน้ี 
 ก.  จดัสรรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2558 อีกจ านวน 95.20 ลา้นบาท โดยค านวณจาก 5% ของก าไร
สุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2558 – ธนัวาคม 2558  จ  านวน 1,896.82 ลา้นบาท  
ข.  อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ  0.15 บาท  หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,972.68 ลา้นบาท 
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รวมการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2558  ทั้งส้ินเป็นเงิน 176.70 ลา้นบาท และรวม
เป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอตัราหุ้นละ 0.25 บาท  คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 
3,287.80 ลา้นบาท หรือคิดอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 93.26%  อตัราการจ่ายปันผลดงักล่าวเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั  เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด   
 
การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น  บริษัทจ่ายจากก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจากผลการด าเนินงานงวดเดือน
กรกฎาคม 2558 ถึงเดือนธนัวาคม 2558  ซ่ึงเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20  ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวไดต้ามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 
 
 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 19 เมษายน 2559 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225   
ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์  โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที่ 20 เมษายน 2559  และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัที่ 29 เมษายน 2559 

 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่คร่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 10,102,838,682 99.9999 
 - ไม่เห็นดว้ย 2,400 0.0000 
 - งดออกเสียง 36,145 ไม่นบัรวม 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 5 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 32 ราย เป็นจ านวน 
5,392,699 หุ้น ดงันั้นจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,471 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 10,108,269,926 หุ้น 
และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 6  เพ่ิมข้ึน 
 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า โดยท่ีข้อบังคบัข้อ 14 ของบริษัทได้ก าหนดไวว้่า  ในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกคร้ังกรรมการจ านวนหน่ึงในสามตอ้งออกจากต าแหน่ง  ถา้จ  านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ไดแ้ลว้ ให้กรรมการในจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสามออกจากต าแหน่ง  ในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระจะใชว้ิธีจบัสลาก
กนั ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งน้ีกรรมการท่ีออกตาม
วาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้
 
 ในปีน้ีคณะกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ท่านไดแ้ก่  

 1.   นายชชัชาติ    สิทธิพนัธุ์  กรรมการ 

 2.   นางสุวรรณา  พุทธประสาท  กรรมการ 

 3.   นายทววีฒัน์   ตติยมณีกุล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 4.   นายชนินทร์   รุนส าราญ    กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนด

     ค่าตอบแทน 
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         ในปีน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอรายช่ือกรรมการ  ส าหรับเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาในวาระแต่งตั้ง
กรรมการในเวบ็ไซดข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2558  และครบก าหนดเสนอวาระในวนัท่ี 15 มกราคม 2559  

ปรากฏวา่ไม่มีบุคคลเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั    
 

  ส าหรับนายทวีวฒัน์ ตติยมณีกุล ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

 2544  นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 15 ปีต่อเน่ือง    และนายชนินทร์ รุนส าราญ ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548  นับถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 11 ปีต่อเน่ือง    แต่เน่ืองจาก

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบติั และเห็นว่านายทวีวฒัน์  และนายชนินทร์       

มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์

และความช านาญในธุรกิจคา้ปลีกเป็นอย่างมาก และคุณชนินทร์ ยงัเป็นผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญดา้น

บญัชีและการเงิน ซ่ึงจะสามารถให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ให้กับบริษทัไดเ้ป็นอย่างดี และยงัคงสามารถด ารง

ความเป็นอิสระได้  จึงเห็นสมควรแต่งตั้ งนายทวีวฒัน์  และนายชนินทร์ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าจ านวนคณะกรรมการในปัจจุบันมีความ

เหมาะสมแล้ว  และเท่ากับจ านวนตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีก าหนดว่าคณะกรรมการ                    

ควรประกอบดว้ยจ านวนกรรมการ 5-12 คน  บริษทัยงัไม่มีนโยบายการเพ่ิมจ านวนกรรมการ และไดพิ้จารณาตาม

หลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการทั้ งส่ีท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินงานของบริษทั และในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา กรรมการของบริษทัไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษทั

ผูส้อบบญัชี   

 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่ากรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระในปีน้ี
ทั้งส่ีท่านมีคุณสมบติัครบถ้วนตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการในอีก
วาระหน่ึง  โดยมีรายละเอียดประวติักรรมการดงัต่อไปน้ี 
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ข้อมูลกรรมการ  

ช่ือ  - นามสกุล นายชชัชาติ    สิทธิพนัธุ์ 

อายุ 49  ปี 

ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มิถุนายน  2558 

ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาเอก สาขาวศิวกรรมโยธา University of Illinois , USA 
ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมโยธา (โครงสร้าง) Massachusetts Institute of Technology, USA 
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

สถาบัน  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ช่ือหลกัสูตร  Directors Certification Program (DCP) 
ปีที่เข้าร่วม 2549 
ช่ือหลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)  
ปีที่เข้าร่วม 2549 

 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 
2558  -ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

และประธานคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

บมจ. ควอลิต้ี เฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ส.ค. –  ธ.ค.2557 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และประธานคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2555 – 2557 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  หน่วยงานราชการ 
2555 รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม หน่วยงานราชการ 
2551 – 2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2547 - 2554 ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการวชิาการ              
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถาบนัการศึกษา 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) 

ต าแหน่งกรรมการจ านวน  1 แห่ง ไม่มี ไม่มี 
บมจ. ควอลิต้ี เฮา้ส์   

 
จ านวนหุ้นท่ีถือครอง     ไม่มีการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      
 
จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง จ านวน 1 วาระ  เน่ืองจากเพ่ิงไดรั้บแต่งตั้งแทนนายจุมพล มีสุข  
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  2558  ถึงปัจจุบนั 
 
สรุปจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมส าหรับในปีท่ีผา่นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั  บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน 11 คร้ัง  
    (ประกอบดว้ยการเขา้ร่วมประชุมของนายจุมพล มีสุข  จ านวน 4 คร้ัง และการเขา้ร่วมประชุมของนายชชัชาติ สิทธิพนัธุ์ 
    จ  านวน  7  คร้ัง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่แข่งขันหรือ
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท 
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ข้อมูลกรรมการ 
 
ช่ือ  - นามสกุล นางสุวรรณา พุทธประสาท 
อายุ 60 ปี  
ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการ    
วันที่ได้รับแต่งตั้ง            2 กรกฎาคม 2546  
 
  
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
สถาบัน  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ช่ือหลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 
ปีที่เข้าร่วม 2547 
ช่ือหลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) 
ปีที่เข้าร่วม 2550 
ช่ือหลกัสูตร  Financial Institutions Governance Program (FGP) 
ปีที่เข้าร่วม 2554 
 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.คาซ่า วลิล(์ชลบุรี 2554)  ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท ธุรกิจรับตกแต่งภายใน 

   2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจ
เมนท ์

ธุรกิจโรงแรม 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เซนเตอร์ พอยต ์ฮอสพิทอลิต้ี ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ช่า 
2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.คิว.เฮา้ส์ พรีคาสท ์ ธุรกิจรับตกแต่งภายใน 
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป บริษทัโฮลด้ิง 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. แอล แอนด ์เอช แมเนจเมน้ท์ โรงแรม 

    2556 - 2557 กรรมการ บมจ. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ธนาคารพาณิชย ์
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2548 - 2555 กรรมการ และ  บมจ. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ธนาคารพาณิชย ์

 กรรมการสรรหาและ   
 ก าหนดค่าตอบแทน   

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. คาซ่า วลิล ์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 กรรมการ บจ. คิว เอช แมเนจเมน้ท ์ บริการดูแลผลประโยชน์ทางการเงิน 

2543 - ปัจจุบนั กรรมการ         บมจ. ควอลิต้ีเฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการบริหารความเส่ียง  
กรรมการบรรษทั 
ภิบาล และเลขานุการบริษทั   

 กรรมการ บจ. คิว เอช อินเตอร์เนชัน่แนล  โครงการท่ีอยูอ่าศยัใหเ้ช่า 
 กรรมการ บจ. เดอะ คอนฟิเดน้ซ์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ือง
กบัธุรกจิของบริษัท 

ต าแหน่งกรรมการจ านวน 2 แห่ง ต าแหน่งกรรมการจ านวน 10 แห่ง ไม่มี 
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป  บจก.คาซ่า วลิล(์ชลบุรี 2554)  
บมจ. ควอลิต้ีเฮา้ส์ บจก.พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท  
 บจก.แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์  
 บจก.เซนเตอร์ พอยต ์ฮอสพิทอลิต้ี  
 บจก.คิว.เฮา้ส์ พรีคาสท ์  
 บจก. แอล แอนด ์เอช แมเนจเมน้ท ์  
 บจก. คาซ่า วลิล ์  
 บจก. คิว เอช  แมเนจเมน้ท ์  
 บจก. คิว เอช อินเตอร์เนชัน่แนล  
 บจก. เดอะ คอนฟิเดน้ซ์  
 
จ านวนหุ้นท่ีถอืครอง ไม่มีการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั        
จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง จ านวน  4  วาระ  จากจ านวนปีทั้งหมด 13 ปี ไดแ้ก่   
วาระท่ี 1  ตั้งแต่   2 กรกฎาคม 2546    ถึง  4 เมษายน   2550 
วาระท่ี 2  ตั้งแต่   4 เมษายน    2550    ถึง  7 เมษายน  2553 
วาระท่ี 3  ตั้งแต่   7 เมษายน    2553    ถึง  5 เมษายน  2556 
วาระท่ี 4  ตั้งแต่   5 เมษายน    2556    ถึง  7 เมษายน  2559 
 

สรุปจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมส าหรับในปีท่ีผา่นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั   บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  12 คร้ัง 
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ข้อมูลกรรมการ 
 
ช่ือ  - นามสกุล นายทววีฒัน์ ตติยมณีกุล 
 อายุ 70 ปี  
ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง          29 พฤษภาคม 2544  
           (นบัแต่วนัท่ีแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน) 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ประถมศึกษา - - 
 
สถาบัน  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ช่ือหลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 

ปีที่เข้าร่วม 2547 

 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2544 - ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.มณีพิณ บริษทัโฮลด้ิง 
2532 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. สตาร์แฟชัน่ (2551)  ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ ในบริษัทอืน่(ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ือง
กบัธุรกจิของบริษัท 

ไม่มี ต าแหน่งกรรมการจ านวน 2  แห่ง ไม่มี 
 บจ.มณีพิณ  
 บจ. สตาร์แฟชัน่ (2551)  
 
การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กบับริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลท่ีมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี 
ที่ผ่านมา 

  1.ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
  2.ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  
  3.ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 
จ านวนหุ้นท่ีถือครอง ไม่มีการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      
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จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง   จ านวน  5  วาระ  จากจ านวนปีทั้งหมด 15 ปี ไดแ้ก่   
วาระท่ี 1  ตั้งแต่  29 พฤษภาคม 2544    ถึง  8 เมษายน   2547 
วาระท่ี 2  ตั้งแต่    8 เมษายน     2547    ถึง  4 เมษายน   2550 
วาระท่ี 3  ตั้งแต่    4 เมษายน     2550    ถึง  7 เมษายน   2553 
วาระท่ี 4  ตั้งแต่    7 เมษายน     2553    ถึง  5 เมษายน   2556 
วาระท่ี 5  ตั้งแต่    5 เมษายน     2556    ถึง  7 เมษายน   2559 
 
สรุปจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมส าหรับในปีท่ีผา่นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั          บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  12 คร้ัง 
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  12 คร้ัง 
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ข้อมูลกรรมการ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง          3 ตุลาคม  2548  
            
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Fort  Hays State University, Kansas, USA 

 
สถาบัน  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
ช่ือหลกัสูตร  DCP Refresher  
ปีที่เข้าร่วม  2549  
ช่ือหลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP)  
ปีที่เข้าร่วม 2548  
ช่ือหลกัสูตร  Director Certification Program (DCP)  
ปีทีเ่ข้าร่วม  2545  
ช่ือหลกัสูตร  Role of Chairman Program (RCM)  
ปีที่เข้าร่วม 2544  
 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2550 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 
2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอส บี แอล ลิสซ่ิง ธุรกิจ Leasing 
2546 - 2556 กรรมการตรวจสอบ  ประธานคณะกรรม การ

บริหารความเส่ียง   
บมจ. สามคัคีประกนัภยั ธุรกิจประกนัภยั 

2529 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ ธุรกิจประกนัภยั 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ ในบริษัทอืน่ (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ือง
กบัธุรกจิของบริษัท 

ต าแหน่งกรรมการจ านวน 1 แห่ง ต าแหน่งกรรมการจ านวน 1 แห่ง ไม่มี 
บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ -บจ. เอส บี แอล ลิสซ่ิง  

 

ช่ือ  - นามสกุล นายชนินทร์ รุนส าราญ 
อายุ 68  ปี  
ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและก าหนด 
 ค่าตอบแทน 
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การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กบับริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลท่ีมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี 
ที่ผ่านมา 

  1.ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
  2.ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  
  3.ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
                  
คุณชนินทร์  รุนส าราญ มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญด้านบัญชีและการเงิน 
จ านวนหุ้นท่ีถือครอง                  ไม่มีการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั       
 
จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง จ านวน  4  วาระ  จากจ านวนปีทั้งหมด 11 ปี ไดแ้ก่   
วาระท่ี 1  ตั้งแต่   3 ตุลาคม    2548    ถึง  4 เมษายน   2550 
วาระท่ี 2  ตั้งแต่   4 เมษายน  2550    ถึง  7 เมษายน   2553 
วาระท่ี 3  ตั้งแต่   7 เมษายน  2553    ถึง  5 เมษายน   2556 
วาระท่ี 4  ตั้งแต่   5 เมษายน  2556    ถึง  7 เมษายน   2559 
 
สรุปจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมส าหรับในปีท่ีผา่นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั          บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง   กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  12 คร้ัง 
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง   กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  12 คร้ัง 
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา         บริษทัจดัประชุมทั้งหมด    3 คร้ัง   กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน    3 คร้ัง  
    และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ งกรรมการทั้ ง 4 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง           

ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าคร่ึงหน่ีงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยในวาระน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้การลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี    

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง เห็นดว้ย  
(เสียง) 
(%) 

ไม่เห็นดว้ย 
(เสียง) 
(%) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 
(%) 

นายชชัชาติ    สิทธิพนัธุ์     กรรมการและกรรมการบริหาร  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและ  ก าหนดค่าตอบแ  กรรมการและประธานกรรมการบ กรรมการ 10,073,544,045 
(99.6581%) 

34,557,323 
(0.3418%) 

168,558  
(ไม่นบัรวม) 

นางสุวรรณา  พุทธประสาท กรรมการ 10,068,593,796 
(99.6081%) 

39,611,292 
(0.3918%) 

64,838  
(ไม่นบัรวม) 

นายทววีฒัน์   ตติยมณีกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 9,718,159,561 
(96.1411%) 

390,058,527 
(3.8588%) 

51,838  
(ไม่นบัรวม) 

นายชนินทร์   รุนส าราญ     กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

9,718,718,434 
(96.1467%) 

389,495,552 
(3.8532%) 

55,940  
(ไม่นบัรวม) 

จ านวนเสียงท่ีลงมติ 1 หุน้ = 1 เสียง 
%  =  เปอร์เซ็นตข์องจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 
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หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 6 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 9 ราย เป็นจ านวน 
1,387,804 หุน้ ดงันั้นจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,480 ราย และรวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 10,109,657,730 หุน้ 
และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 7  เพ่ิมข้ึน 
 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
ประธานท่ีประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่  
หา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 15 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  
ทั้งน้ีไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือ
ก าหนดให้มีผลตลอดไป  จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้  และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง    
และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัอีกต่างหากดว้ย 
 

บริษทัฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 

  1.พิจารณาตามความเหมาะสม  ซ่ึงเทียบเคียงจากหลกัเกณฑ์ วิธีการ   อตัราการจ่าย  หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายของบริษทัซ่ึงอยูใ่นธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกนั  และโดยค านึงถึงสภาพคล่องของบริษทั   

    2.พิจารณาจากผลประกอบการบริษทั ณ ส้ินปี และจะจ่ายเม่ือบริษทัมีก าไร 
  3.พิจารณาจ่ายเม่ือบริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้และพนกังานแลว้ 
 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้ค  าแนะน าในดา้นต่างๆ แก่คณะท างาน
ของบริษทั และค่าตอบแทนตามการประชุม ซ่ึงโดยปกติบริษทัไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 
1 คร้ัง  และมีการจดัประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอ่ืนๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม
คณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

    โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 
ปีท่ีจ่ายค่าตอบแทน จ านวนเงินที่อนุมติั จ านวนเงินท่ีจ่ายจริง 

2556 12,000,000 บาท 11,120,000 บาท 

2557 12,000,000 บาท 10,930,000 บาท 

2558 12,000,000 บาท 10,930,000 บาท 

จ านวนคร้ังของการประชุมของคณะกรรมการในปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี 

คณะกรรมการ จ านวนการประชุมปี 2558 

 - คณะกรรมการบริษทั 12 

 - คณะกรรมการบริหาร 11 

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12 

 - คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3 
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โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นดงัน้ี 
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 และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน) 

ค่าเบ้ียประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม) 
     - ประธานกรรมการชุดยอ่ย 
     - กรรมการชุดยอ่ย 

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

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทัจากผลงานของบริษทัฯในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละคณะแลว้  ส าหรับเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทน  ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน  จึงขอเสนออนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองลา้นบาท) ซ่ึงเป็นจ านวนเงินเท่ากบัปี 2558 
 
ส าหรับสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืน บริษทัฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบว่า สิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีบริษทัให้กับ
กรรมการนั้น  มีเฉพาะการใหส้วสัดิการในการซ้ือสินคา้ในราคาท่ีไดรั้บส่วนลดเท่านั้น  ซ่ึงส่วนลดท่ีให้นั้นเป็นไป
ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้  และสวสัดิการดงักล่าว
บริษทัไดใ้หใ้นอตัราไม่มากกวา่ท่ีบริษทัใหก้บัลูกคา้ระดบั VIP ทัว่ไป โดยก าหนดในอตัราสูงสุดไม่เกิน 10% 
 

  ทั้ ง น้ี คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมย์ท่ีจะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 คณะกรรมการท่ีไดรั้บค่าตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระน้ี 

   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 
12,000,000 บาท (สิบสองลา้นบาท) โดยมีเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะตามท่ีประธาน
เสนอทุกประการ  นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว  ไดอ้นุมติัมอบสิทธิประโยชน์ให้กบัคณะกรรมการ  
คือ การให้สวสัดิการในการซ้ือสินคา้ในราคาท่ีไดรั้บส่วนลดซ่ึงส่วนลดท่ีให้นั้นเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบริษทัซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้  และสวสัดิการดงักล่าวบริษทัไดใ้ห้ในอตัรา      
ไม่มากกวา่ท่ีบริษทัใหก้บัลูกคา้ระดบั VIP ทัว่ไป โดยก าหนดในอตัราสูงสุดไม่เกิน 10% 
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 ซ่ึงมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุม 
 - เห็นดว้ย 9,605,688,165 95.0150 
 - ไม่เห็นดว้ย 1,062,689 0.0105 
 - ผูถื้อหุน้งดออกเสียง 67,943 หุน้ 

502,906,876 4.9745 
- กรรมการงดออกเสียง 502,838,933 หุน้ 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 7 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 3 ราย เป็นจ านวน 38,249 
หุน้ ดงันั้นจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,483 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 10,109,695,979 หุ้น และบริษทั
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 8  เพ่ิมข้ึน 
 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2558 
ประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่  
หา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 
ขอ้บงัคบับริษทัขอ้  15  ก าหนดวา่  กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  
ทั้งน้ีไม่วา่จะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือ
ก าหนดให้มีผลตลอดไป จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ และนอกจากนั้นใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและ
สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัอีกต่างหากดว้ย 
 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงได้
พิจารณาเงินบ าเหน็จกรรมการโดยกลัน่กรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอา้งอิงจากอุตสาหกรรม
เดียวกนั  รวมถึงพิจารณาการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
1.  เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัมีส่วนก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน รวมถึงการให้ค  าปรึกษาในการ
ด าเนินงานดา้นต่างๆของบริษทั พิจารณาไดจ้ากผลก าไรสุทธิของบริษทัมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เท่ากับ 
5.60%  
2.  ในปี 2558 ดชันีตลาดหลกัทรัพยโ์ดยรวมกลุ่ม SET 50 ลดลงถึง 18.73% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557  แต่มลูค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษทัลดลง 12.08%  ซ่ึงยงัคงนอ้ยกวา่  และถึงแมว้า่      
ปี 2558 สภาพเศรษฐกิจไม่ดี แต่บริษทัฯ ก็ยงัเติบโต 5.60%  ซ่ึงเกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ 
 
 โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 
ปีท่ีอนุมติัจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย จ านวนเงินที่อนุมติั จ านวนเงินท่ีจ่ายจริง 

2555 22,000,000 บาท 22,000,000 บาท 
2556 25,000,000 บาท 25,000,000 บาท 
2557 27,000,000 บาท 27,000,000 บาท 
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คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  จึง เสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินบ าเหน็จใหก้รรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2558  เป็นจ านวน
เงิน 30,000,000 บาท (สามสิบลา้นบาท) ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมยท่ี์จะแสดงความโปร่งใส และตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการท่ีไดรั้บค่าตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระน้ี 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหจ่้ายบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2558  เป็นจ านวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบ

ลา้นบาท) ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุม 
 - เห็นดว้ย 9,264,980,692 91.6445 
 - ไม่เห็นดว้ย 341,765,478 3.3806 
 - ผูถื้อหุน้งดออกเสียง 110,876 หุน้ 

502,949,809 4.9749 
- กรรมการงดออกเสียง 502,838,933 หุน้ 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 8 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 5 ราย เป็นจ านวน 12,400  
หุน้ ดงันั้นจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,488 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 10,109,708,379 หุ้น และบริษทั
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 9  เพ่ิมข้ึน 
 
วาระที่ 9    พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

 ประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 30 (5) ก าหนดวา่ กิจการอนัท่ีประชุม
สามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี  (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ
ของผูส้อบบญัชี และไดน้ าเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านักงานอีวาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2559 ดงัมีรายช่ือผูส้อบบญัชีต่อไปน้ี  
1. นางสาวสุมนา     พนัธ์พงษส์านนท ์       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี  5872  และ/หรือ   
2. นายโสภณ           เพ่ิมศิริวลัลภ               ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี  3182  และ/หรือ 
 3. นายชยพล           ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี  3972  และ/หรือ 
 4. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี 4521   
 
เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทั้งปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา 
นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกันแลว้ 
เห็นวา่มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม  และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559  เป็นเงินไม่เกิน 3,415,000 บาท (สามลา้น  
ส่ีแสนหน่ึงหม่ืนหา้พนับาท) 
 
นอกเหนือจากค่าสอบบญัชีแลว้  บริษทัฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ไดแ้ก่ ค่าสังเกตการณ์ท าลายสินคา้ประมาณ 100,000  
บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกับค่าสอบบญัชีเพ่ิมข้ึนไดเ้น่ืองจากการขยายสาขาเพ่ิมเติมข้ึน หรือการ   
จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทใหม่  ทั้ งของบริษัทและบริษัทในเครือ  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อันเก่ียวกับการสอบบัญชี             
ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมเติมน้ีบริษทัขออนุมติัประมาณค่าใชจ่้ายไวไ้ม่เกิน 1,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชี 
ประจ าปี 2559  ดงัน้ี 
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ค่าตรวจสอบงบการเงิน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษทั
และบริษทัยอ่ย    

2,090,000  บาท 2,090,000  บาท 2,290,000 บาท 

ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยรวมทั้งปีเป็นเงิน 

   1,110,000  บาท    1,110,000  บาท 1,125,000 บาท 

รวมเป็นเงินที่ขออนุมติั    3,200,000  บาท    3,200,000  บาท 3,415,000 บาท 
 
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตอ่ืนของส านกังาน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวได้ บริษัทไดแ้ต่งตั้ งผูส้อบบญัชีจาก บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากัด  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาแล้ว       
เป็นเวลา 8  ปี แต่ไดเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชีท่ีมีอ  านาจลงนามในงบการเงินของบริษทัมาแลว้ 2 ราย โดยผูส้อบบญัชีท่ีจะ
ลงนามในงบการเงินของบริษทัในปี 2559  ไดแ้ก่ นางสาวสุมนา  พนัธ์พงษส์านนท ์ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี
ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 1 ปีแลว้  ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีมิไดมี้ส่วนไดเ้สียกับบริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/    
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั และผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย 
สังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั   
 

จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทัส านักงานอีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ประจ าปี 2559  และอนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นเงินจ านวน  3,415,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ค่าสังเกตการณ์ท าลายสินคา้ประมาณ 100,000 บาท และในระหวา่งปีอาจมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าสอบบญัชีเพ่ิมข้ึนได้
เน่ืองจากการขยายสาขาเพ่ิมเติมข้ึน หรือการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใหม่ ทั้งของบริษทัและบริษทัในเครือ หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อันเก่ียวกับการสอบบัญชี  ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมเติมน้ีบริษทัขออนุมติัประมาณค่าใช้จ่ายไวไ้ม่เกิน 
1,000,000 บาท   
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และบริษทัยอ่ยประจ าปี 2559  ดงัมีรายช่ือผูส้อบบญัชีต่อไปน้ี  
1. นางสาวสุมนา     พนัธ์พงษส์านนท ์        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   ทะเบียนเลขท่ี  5872  และ/หรือ   
2. นายโสภณ           เพ่ิมศิริวลัลภ                ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี  3182  และ/หรือ 
 3. นายชยพล           ศุภเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี  3972  และ/หรือ 
 4. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี 4521   
 
และอนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นเงินจ านวน  3,415,000   บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าสังเกตการณ์ท าลาย
สินคา้ประมาณ 100,000  บาท  และในระหว่างปีอาจมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าสอบบญัชีเพ่ิมข้ึนไดเ้น่ืองจากการขยาย
สาขาเพ่ิมเติมข้ึน หรือการจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทใหม่ ทั้ งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ            
อนัเก่ียวกบัการสอบบญัชี  ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมเติมน้ีบริษทัขออนุมติัประมาณค่าใชจ่้ายไวไ้ม่เกิน 1,000,000 บาท   
 

 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหบ้ริษทัส านกังานอีวาย จ ากดั  จดัหาผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวได ้  
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 โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,109,470,487 99.9989 
 - ไม่เห็นดว้ย 110,670 0.0010 
 - งดออกเสียง 127,222 ไม่นบัรวม 

 
หลงัจากจบวาระที่ 9 ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดงันี้ 
คุณจิตต์ สาวิตต์กุล  ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถาม  

ตามหลกัการก ากบัดูแลท่ีดีในเร่ืองของการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่นั้น  ดิฉันไดเ้ห็นว่าปรากฎอยู่ในเอกสาร Annual Report เรียบร้อย

แลว้ในหน้า 76 ขอเรียนถามว่าบริษทัของเรานั้นจะมีแผนในการท่ีจะให้ไดใ้บรับรองของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย   

ในการต่อตา้นการทุจริต (CAC)  ตามท่ี IOD ไดเ้สนอมาเม่ือไหร่ 

กรรมการตอบ โครงการมี 5 ระดบั Commit, Declared, Established, Certified, Extended  ทางบริษทัของเราอยู่ในระดับ 

Established  และจะพฒันาใหสู้งข้ึนตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี   และภายในบริษทัเองเราก็มีนโยบายท่ีประกาศชดัเจนในเร่ืองของการ

ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ทั้งภายในและจากบุคลากรภายนอก  

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ถาม 

อยากทราบวา่สถานะการของบริษทัขณะน้ีเป็นอยา่งไร   

กรรมการตอบ ท่ีบริษทัตั้งเป้าหมายไวก้็เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ปีน้ีโฮมโปรก็จะขยายสาขาประมาณ 5 แห่ง  เมกา โฮม     

เซ็นเตอร์ จ านวน 4 แห่ง และโฮมโปร มาเลเซีย อีก 1 แห่ง  

คุณบุญช่วย  ต้ังวัฒนะสิริกุล ถาม 

ค าถามท่ี 1 การขยายตวัไปต่างประเทศของโฮมโปรเราขยายตวัไปท่ีประเทศมาเลเซีย ค าถามก็คือวา่มีโครงการท่ีจะขยายตวัไปประเทศอ่ืน

นอกจากประเทศมาเลเซียหรือไม่  

ค าถามท่ี 2  ตอนน้ีในต าแหน่งของโฮมโปรในประเทศไทยเราอยูใ่นต าแหน่งท่ีเท่าไหร่ และก็ Market Share เป็นอยา่งไร 

กรรมการตอบค าถามแรก   บริษทัมีแผนขยายตลาดไปใน AEC  รอบๆประเทศไทย  ซ่ึงก าลงัศึกษาอยูห่ลายๆประเทศ   ในแต่ละประเทศ

ก็มีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั กต็อ้งใชเ้วลาในการพิจารณา  แต่คง Focus ไปในประเทศ AEC เป็นหลกั    

ตอบค าถามท่ีสอง  ปัจจุบนัน้ีบริษทัมี Market Share  ประมาณ 20% ของทั้งตลาด  Home Improvement   
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คุณวารี พฒันาปัญญาสัตย์ ถาม 

อยากจะเรียนถามเก่ียวกบัเร่ืองธุรกิจ Bike Club ว่าปัจจุบนัมีความคืบหน้าในผลด าเนินการอย่างไร  มีแผนว่าจะขยายสาขาอย่างไร และ

ตอ้งใชอี้กก่ีสาขาถึงจะ Break Even 

กรรมการตอบ ปีน้ีบริษทัมีขยายกลุ่มของสินคา้เพ่ือรองรับกบัฐานลูกคา้โฮมโปรกลุ่มเดิม  และก็ขยายไปท า Bike Club สาขาแรก

เปิดไปแลว้ท่ีสาขาชยัพฤกษ ์ ผลของการเปิดสาขาแรกก็เป็นไปตามเป้าหมาย ในปีน้ีเราก็มีโอกาสท่ีขยายเพ่ิมเติม  สาขาท่ีสองก็จะเปิดท่ี

สาขาพระราม 3  ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาพิจารณาวา่ใน  Segment ของจกัรยาน ตลาดเป็นอยา่งไร การแข่งขนัเป็นอยา่งไร คงใชเ้วลาช่วงท่ีเรา

เปิดสัก 2-3 สาขา จึงจะเขา้ใจตลาดมากข้ึนก่อนท่ีจะขยายตวัไปมากกวา่น้ี 

คุณภานุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์  ถาม 

สอบถามใน Annual Report หน้า 67 การสะสมหุ้นของพนักงาน  อยากจะทราบรายละเอียดว่าการสะสมหุ้นไปถึงไหนแลว้ อยากจะ

ทราบวา่จ านวนหุน้ทั้งหมดเท่าไหร่ แลว้ในแต่ละปีมี Budget หรือวา่จ านวนหุน้ในแง่ของเพดานสักประมาณเท่าไหร่  และในระยะเวลาท่ี

บอกวา่ 5 ปี  ประเมินคร่าวๆ จ านวนหุน้ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่  

กรรมการตอบ ท่ีผูถื้อหุ้นถามเราเรียกว่า EJIP  ก็คือ Employee Joint Investment Program  คือ การหักเงินจากเงินเดือนของ

พนกังาน 5% แลว้ก็ของบริษทัสมทบใหอี้ก  5%  ถือเป็นรายไดข้องพนกังาน  แลว้น าเงินจ านวนน้ีไปซ้ือหุน้ในราคาตลาด   เงินเดือนออก

ก็ตดับญัชีพนักงานรวมกบัเงินในส่วนของบริษทัเพ่ือน าเงินไปซ้ือหุ้นก็จะมีการสะสมมาเร่ือยๆ  โดยในโครงการน้ีเราเร่ิมตั้งแต่ปี 2556 

อายโุครงการประมาณ 5 ปี ก็จะหมดสักประมาณปี 2561 ขอเรียนว่าโครงการน้ีเป็นการสมคัรใจไม่ไดบ้งัคบัพนักงาน  พนักงานคนไหน

สมคัรใจก็เขา้ร่วม จ านวนหุน้นอ้ยมากเพราะเน่ืองจากฐานของจ านวนหุน้ของบริษทัมีมากกวา่หน่ึงหม่ืนสามพนัลา้นหุน้เทียบกบัฐานของ

พนักงานท่ีเขา้ร่วมแลว้ก็ไม่ใช่พนักงานทุกคน  จะไดสิ้ทธิเฉพาะพนักงานตั้งแต่ระดบับริหารข้ึนไป จ านวนหุ้นทั้งหมดปัจจุบนัไม่มาก

และไม่มีผลกระทบต่อ Dilution  เน่ืองจากเป็นการซ้ือหุ้นสะสมจากตลาดหุ้นท่ีซ้ือขายกนัในตลาดทุกเดือน  หุ้นของพนักงานมี Silent  

Period คือ พนักงานจะไม่มีสิทธิขายไดจ้นกระทัง่ครบระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีก็จะปลดล็อคประมาณ 25%  และทยอยปลดล็อค

จนกระทัง่จบโครงการ 

คุณภานุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์  ถาม 

ในหน้าเดิม 67 เร่ืองของบุคลากรในปี 2558 ถา้ดูบุคลากรท่ีสาขาเห็นว่าลดลงแต่จ านวนสาขามีเพ่ิมข้ึน  จึงสงสัยว่าประสิทธิภาพดีข้ึน   

หรือวา่เป็นการ Out Source มากข้ึนหรือวา่อยา่งไร  

กรรมการตอบ  บริษทัมีการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในใหม่  และก็มี Review ส่วนงานต่างๆ จึงส่งผลท าให้เราสามารถใช้

พนกังานในแต่ละสาขาไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน     

คุณสุภาพ  พสุิราช ถาม 

ในหนา้ 135 จะเห็นหุน้กูท่ี้ช าระภายใน 1 ปี  ซ่ึงปีท่ีผา่นมาเราช าระค่อนขา้งสูง เช่ือมโยงกบัหน้า 169 อยากทราบว่าหุ้นปีหน้าหรือสองปี

ต่อไปจ านวนหุน้กูท่ี้ตอ้งช าระทางเรามีภาระสูงขนาดน้ีหรือจะเพ่ิมมากกวา่น้ีหรือไม่   
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คุณวรรณี ตอบ เร่ืองหุ้นกู้ บริษทัไดมี้การทยอยออกหุ้นกูม้าเร่ือยๆ เพื่อใช้ในการขยายงาน บริษทัมี Covenant ท่ีตอ้งปฎิบติัต่อ         

ผูถื้อหุ้นในเร่ืองของการด ารงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ขณะน้ีอยู่ท่ี 0.9  หุ้นกูจ้ะทยอยออกมาเร่ือยๆ  ระยะหลงัอตัราดอกเบ้ีย

ต ่าลงบริษทัก็ไดผ้ลประโยชน์จากการท่ีอตัราดอกเบ้ียต ่าลง ประกอบกับท่ีบริษทัมีเครดิตเรทต้ิงท่ีดีปัจจุบนับริษทัเป็น A+ จึงท าให้มี

ตน้ทุนของการกูท่ี้ต  ่าลงมาเร่ือยๆ  

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามต่อไปอีก  จึงปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
ปิดประชุมเวลา   12.00  น. 
 
 
    ลงช่ือ                                                   ประธานท่ีประชุม 
                            (          นายอนนัต ์ อศัวโภคิน           ) 
 
 
    ลงช่ือ      เลขานุการบริษทั 
                                                  (       นางสาววรรณี  จนัทามงคล       ) 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3.1    

43 
 

                                  อากรแสตมป์ 20 บาท 
                                      Duty Stamp 20 Baht 

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 Proxy (Form A) 

 

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

(1) ข้าพเจ้า/ I/We………………………………………..………………….สญัชาต/ิ Nationality…………………………..……....อยูบ้่านเลขที่/Reside 
at……………ถนน/Street………..…....…ต าบล/แขวง/Sub-District……….………….อ าเภอ/เขต/District………………….จงัหวดั/Province………………… 
ประเทศ/Country…………………………รหสัไปรษณีย์/ Postal Code………………. 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม/am/are (a) shareholder(s) of Home Product Center 
Public Company Limited, holding a total number of………………….หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั/ and having the right to vote equal 
to........................................เสยีง ดงันี/้ votes as follows: 

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint 
(1) ช่ือ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขที่ / Reside at…………..…ถนน/ Street……………………………ต าบล/แขวง / Sub-District………………………อ าเภอ/

เขต/District...................................จงัหวดั/Province.……………………… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 
(2) ชื่อ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขที่ / Reside at…………..…ถนน/ Street……………………………ต าบล/แขวง / Sub-District………………………อ าเภอ/

เขต/District...................................จงัหวดั/Province.……………………… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 
 (3) ชื่อ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขที่ / Reside at…………..…ถนน/ Street……………………………ต าบล/แขวง / Sub-District………………………อ าเภอ/

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ใน
วนัพธุที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 
10500 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and 
voting on my/ our behalf at the  Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on Wednesday 5th April 2017 at 10.00 a.m. at Grand 
Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel  662 Rama IV Road, Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าการเองทกุประการ/ Any act(s) taken by the Proxy at the 
meeting shall be deemed to be taken by myself/ ourselves in every respect. 

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

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All votes of a 
shareholder may not be split for more than one Proxy. 
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                              อากรแสตมป์ 20 บาท 
       Duty Stamp 20 Baht 

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy (Form B) 

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

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

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

Reside at…………..……..…ถนน/Street……..…………………....…ต าบล/แขวง/Sub-District…………………..……..………….อ าเภอ/เขต/ 
District……………………………. จงัหวดั/Province………………….……ประเทศ/Country………………………..……รหสัไปรษณีย์/ Postal 
Code………………. 

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint  
     (1) ชื่อ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขที ่/ Reside at……………..………….…ถนน/ Street…………………………………….……ต าบล/แขวง/ Sub-District 

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

 (2) ชื่อ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขที ่/ Reside at……………..………….…ถนน/ Street…………………………………….……ต าบล/แขวง/ Sub-District 

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

 (3) ชื่อ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขที ่/ Reside at……………..………….…ถนน/ Street…………………………………….……ต าบล/แขวง/ Sub-District 

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

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2560 ในวนัพธุที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบาง
รัก เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  /only one of them to be my/our Proxy to 
represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the  Annual General Meeting of Shareholders for the Year 
2017 on Wednesday 5th April 2017 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel  662 Rama IV Road, Bangrak Sub 
District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof. 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี  ้/ In the meeting, I/ we authorize 
the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 

 
□  วาระที่ 1  เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
    Agenda 1  To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2016.        
         □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right 

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

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

□  วาระที่ 2   เร่ืองพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
    Agenda 2 To consider for acknowledgement of the Company’s Operation Result of the Year 2016. 
         □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right 

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

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

 
□  วาระที่ 3   เร่ืองพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   และรายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี

 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
       Agenda 3 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, 

including the Auditor’s Report of the year end as at 31st December 2016. 
         □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right 

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

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

□  วาระที่ 4   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิจา่ยปันผลและการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2559  
     Agenda 4 To consider  the approval of the  dividend payment and the allocation of  profit for legal reserve fund for the year 

2016. 
         □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right 

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

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

 
□  วาระที่ 5   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
      Agenda 5 To consider the approval the appointment of the Company’s directors in place of the directors who are retired by 

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

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

□  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Appointment all proposed directors. 
 □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 

 

□  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment individual director. 
 1.นายอนนัต์ อศัวโภคิน  (Mr. Anant  Asavabhokhin)  
 ต าแหน่ง/Position     กรรมการ / Director  
 □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 

 2.นายพรวฒิุ สารสิน (Mr. Pornwut Sarasin)  
ต าแหน่ง/Position    กรรมการและกรรมการอิสระ / Director and Independent Director 

 □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 
 3.นายคณุวฒิุ ธรรมพรหมกลุ  (Mr. Khunawut Thumpomkul)    
  ต าแหน่ง/Position     กรรมการและกรรมการผู้จดัการ / Director and Managing Director  

 □ เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 
 4.นายอาชวิน อศัวโภคิน (Mr. Achawin  Asavabhokin)      

  ต าแหน่ง/Position                      กรรมการ  / Director  
 □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 

 
□  วาระที่ 6  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
     Agenda 6  To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2017. 
          □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right 

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

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

□  วาระที่ 7   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 
      Agenda 7 To consider the approval the payment of directors’ bonus for the Year 2016. 
      □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right 

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

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

   
□   วาระที่ 8  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 
       Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the year 2017. 
         □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right 

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

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

 
□   วาระที่ 9  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วตัถปุระสงค์บริษัท) 
       Agenda 9 To consider the approval for the amendment of Clause 3 of Memorandum of Association of the Company 

(Objectives). 
         □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right 

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

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

 
□  วาระที่ 10     เร่ืองพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  โดยเพิ่มเติมข้อบังคับหนึ่งหมวด  ซึ่งเก่ียวกับการประชุมผ่านสื่อ          

อิเล็กทรอนิกส์ 
      Agenda 10 To consider the approval for the amendment of the Articles of Association of the Company by adding one section 

in regard to the meeting and conferencing via electronic means 
         □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right 

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

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

 
□  วาระที่ 11     เร่ืองพิจารณาอนมุตัิยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ ระยะยาวส่วนที่ยงัไม่ได้ออกและเสนอขาย และพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอ
          ขายหุ้นกู้ ระยะยาวภายในวงเงินไมเ่กิน 30,000 ล้านบาท      
      Agenda 11  Considering for approval the cancellation of non-issued debenture and considering for approval the Company to 

issue a long-term debenture in the amount of not exceeding Baht 30,000 Million. 
         □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right 

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

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

 
□  วาระที่ 12 เร่ืองพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

    Agenda 12 Other business (If any) 
         □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right 

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

  with my/ our objectives as follows: 
        □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove              □ งดออกเสียง/ Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น / Vote of the Proxy holder for any agenda which is not in accordance 
with this Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder. 
         

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / In the case that I/we have not indicated my/our intention 
of vote in any agenda or have indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition 
to the matter indicated above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to 
consider and vote for me/us in every respect as he/she deems appropriate. 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ

ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the Proxy 
holder does not cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

 
 

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

      
ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 

(………………………………………..) 

 
หมายเหตุ/ Remarks 
1.ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf.  All 
shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote. 
 
2.วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director. 
 
3.ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the   additional agenda in 
the attached sheet to the Proxy form B. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attached Sheet to the Proxy Form B 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the 
shareholder of Home Product Center Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพธุที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมแมนดา
ริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย / In the  
Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on Wednesday 5th April 2017 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st 
Floor, Mandarin Hotel  662 Rama IV Road, Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof. 

 
□ วาระที/่ Agenda……………เร่ือง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร/  The Proxy has the right to consider 

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

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

□ วาระที/่ Agenda……………เร่ือง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right  to consider 

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

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

□ วาระที/่ Agenda...................เร่ือง/Subject เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) / appointment of director (continued) 

    ชื่อกรรมการ / Name of Director …………………………………….. 
   □ เหน็ด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 
   ชื่อกรรมการ / Name of Director .................................................... 
   □ เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 
   ชื่อกรรมการ / Name of Director .................................................... 
   □ เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 
   ชื่อกรรมการ / Name of Director .................................................... 
   □ เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 
 
   ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ/ I/ we hereby 

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

ลงช่ือ/ Signed……………..………..……………ผู้มอบฉันทะ/ Appointer     ลงช่ือ/Signed……….…...…………………ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy  
                    (……….…………………………)                                                         (………………………………) 
     วนัที่/ Date………..../.……………/……...…..                                            วนัที่/ Date…………/…………./…………. 
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 อากรแสตมป์ 20 บาท 
      Duty Stamp 20 Baht 

 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

(เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
Proxy (Form C) 

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

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

 

(1) ข้าพเจ้า/ I/We……………………………….……………………สญัชาต/ิ Nationality……………………….อยูบ้่านเลขที/่ 
Reside at……………ถนน/ Street………..……………………....…ต าบล/แขวง/ Sub-District…………………….………….อ าเภอ/เขต/ 
District………………….จงัหวดั/Province…………….……….……รหสัไปรษณีย์/Postal Code……………... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (As the Custodian of (Please specify the fund name / shareholder name) ให้กบั
......................................................................................... ซึง่เป็นถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น
จ านวนทัง้สิน้รวม/ am/ are (a) shareholder(s) of Home Product Center Public Company Limited, holding a total number of 
…………………………...หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั/ and having the right to vote equal to ……….………………
เสียง ดงันี/้ votes as follows: 

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

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

 

(2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint  
 (1) ช่ือ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขที่ / Reside at……………..ถนน/ Street………………………ต าบล/แขวง / Sub-District……..………… อ าเภอ/

เขต/District...................................จงัหวดั/Province.………………………..รหสัไปรษณีย์/Postal Code……………หรือ/ or 
(2) ชื่อ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขที่ / Reside at……………..ถนน/ Street………………………ต าบล/แขวง / Sub-District……..………… อ าเภอ/

เขต/District...................................จงัหวดั/Province.………………………..รหสัไปรษณีย์/Postal Code……………หรือ/ or 
 (3) ชื่อ/ Name……………………………………………..อาย/ุ Age…………….ปี/ years 
 อยูบ้่านเลขที่ / Reside at……………..ถนน/ Street………………………ต าบล/แขวง / Sub-District……..………… อ าเภอ/

เขต/District...................................จงัหวดั/Province.………………………..รหสัไปรษณีย์/Postal Code…………… 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2560 ในวนัพธุที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวง
บางรัก เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย /only one of them to be my/our Proxy to 
represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the  Annual General Meeting of Shareholders for the 
Year 2017 on Wednesday 5th April 2017 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel  662 Rama IV Road, 
Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof. 

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



51 
 

□ มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / Equal to the total number of my/ our shares 
and having the right to vote  

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

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

the right to vote equal to..…………...………เสียง / share 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด / Total votes are……………………………...เสียง / votes          

 
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี /้ In the meeting, I/ we 

authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 
 □   วาระที่ 1  เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

Agenda1  To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for 
the year 2016. 

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

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

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

□  วาระที่ 2       เร่ืองพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
  Agenda 2 To consider for acknowledgement of the Company’s Operation Result of the Year 2016. 
 □   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  / The Proxy 

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

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

 
□   วาระที่ 3        เร่ืองพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ   และรายงานของผู้สอบบญัชี

 ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                       
Agenda 3    To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of

 Comprehensive Income, including the Auditor’s Report of the year end as at 31st December 
2016. 

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

 



52 
 

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

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

 
□  วาระที่  4   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิจา่ยปันผลและการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2559 

Agenda 4   To consider the approval of the dividend payment and the allocation of profit for legal
 reserve fund for the year 2016. 

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

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

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

□  วาระที่ 5   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
         Agenda 5 To consider the approval the appointment of the Company’s directors in place of the 

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

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

accordance with my/ our objectives as follows: 
  □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Appointment all proposed directors 
  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสยีง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove.......................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 

  □ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment individual director 
   โดยมีรายชื่อกรรมการดงัตอ่ไปนี ้/ As the following director’s names: 

 1.นายอนนัต์ อศัวโภคิน (Mr. Anant  Asavabhokhin)  
 ต าแหน่ง/Position    กรรมการ/Director 
 □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  

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

 

 2.นายพรวฒิุ สารสิน (Mr. Pornwut Sarasin)             
 ต าแหน่ง/Position    กรรมการและกรรมการอิสระ /Director and Independent Director  

   □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสยีง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove.......................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  
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   3.นายคณุวฒิุ ธรรมพรหมกลุ (Mr. Khunawut Thumpomkul)   
   ต าแหน่ง/Position   กรรมการและกรรมการผู้จดัการ/Director and Managing Director  

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

 

   4.นายอาชวิน อศัวโภคิน (Mr. Achawin  Asavabhokin)   
   ต าแหน่ง/Position   กรรมการ/Director    
   □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  

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

 

□   วาระที่ 6  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
 Agenda 6     To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2017. 

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

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

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

□   วาระที่ 7   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 
 Agenda 7 To consider the approval the payment of directors’ bonus for the Year 2016.      

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

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

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

□  วาระที่ 8 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 
Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the 

Year 2017.  

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

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

  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
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□   วาระที่ 9  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วตัถปุระสงค์บริษัท) 
        Agenda 9 To consider the approval for the amendment of Clause 3 of Memorandum of Association of the 

  Company (Objectives). 
 □   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  / The Proxy 

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

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

 
□   วาระที่ 10     เร่ืองพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อบังคับหนึ่งหมวด  ซึ่งเก่ียวกับการ

ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์       
          Agenda 10 To consider the approval for the amendment of the Articles of Association of the Company by 

adding one section in regard to the meeting and conferencing via electronic means  

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

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

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

 
 □  วาระที่ 11     เร่ืองพิจารณาอนุมตัิยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ ระยะยาวส่วนที่ยงัไม่ได้ออกและเสนอขาย และพิจารณาอนมุตัิให้
   บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ระยะยาวภายในวงเงินไมเ่กิน 30,000 ล้านบาท      
                   Agenda 11   Considering for approval the cancellation of non-issued debenture and considering for approval 

 the Company to issue a long-term debenture in the amount of not exceeding Baht 30,000
 Million. 

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

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

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

 
□   วาระที่ 12 เร่ืองพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

                     Agenda 12 Other business (If any) 

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น  / Vote of the Proxy holder for any agenda which is not in accordance with 
this Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชมุมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร /  In the case that I/we have not 
indicated my/our intention of vote in any agenda or have indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or 
adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy 
holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she deems appropriate. 

  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the 
Proxy holder does not cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every 
respect. 

 
 

 
ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้มอบฉันทะ/ Appointer 

(………………………………………...) 
      

 
ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 

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

1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี/้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ  และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้  / This Form C Proxy shall be used only in the case the 
shareholder whose name appears in the Register is overseas investor and has appointed custodian in Thailand as 
a deposit agent of the shares only. 

2.   หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะคือ /  Evidences to be attached to the Proxy are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

      Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the 
shareholder. 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
 A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the 
custodian business. 
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3.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เ ข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on 
his/her behalf.  All shares shall  not be split into more than one Proxy to separately vote. 

4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director. 

5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the 
additional agenda in the attached sheet to the proxy form C. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attached Sheet to the Proxy Form C. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the 
shareholder of Home Product Center Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพธุที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 1 โรงแรม
แมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย / 
In the  Annual General Meeting of Shareholders for the Year  2017 on Wednesday 5th April 2017 at 10.00 a.m. at Grand 
Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel  662 Rama IV Road, Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any 
adjournment thereof. 
 
                □  วาระที่/ Agenda........................เร่ือง/Subject…………………………………………………………. 
 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร/The Proxy has the right 
   to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

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

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

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

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

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

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

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

 □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสยีง  
 □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove........................................เสียง  
 □ งดออกเสียง/ Abstain.............................................เสียง  
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                □  วาระที่/ Agenda........................เร่ือง/Subject เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) / appointment of director (continued) 
 ชื่อกรรมการ / Name of Director ………………………………….. 
  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสยีง  

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

 ชื่อกรรมการ / Name of Director ………………………………….. 
 □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสยีง  

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

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

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

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

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

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทุกประการ/ I/ we hereby 
certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 
 
 
ลงช่ือ/ Signed…..……………….……………ผู้มอบฉันทะ/ Appointer   ลงช่ือ/Signed….……………...….………..ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
                    (…….…………………………)                                                       (.……………………………) 
     วนัที่/ Date………../……………/………….                                         วนัที่/ Date………../……………/………. 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3.2  
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม(แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุ เช่น 
บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือ ผู้มอบ

ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถกูต้อง 
(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบุิคคล 
    2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิุคคล และมีข้อความ

แสดงให้เหน็วา่ผู้แทนซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
    2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ
และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลพร้อมประทบัตรา
บริษัท(ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เหน็ว่าผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิตบุิคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
             ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่มิได้มีสญัชาตไิทย หรือซึง่เป็นนิตบิคุคลท่ี

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัต่อไปนี  ้
(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าท่ี

ของนิตบิคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้ จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิตบิคุคล ผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิตบิคุคลและเง่ือนไขหรือ
ข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรอง
ความถกูต้องของค าแปล 

4.ขัน้ตอนในการมอบฉันทะ 
(ก) ผู้ ถือหุ้นท่ีจะต้องลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ ในช่องผู้มอบฉันทะ และให้ผู้ รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้ รับมอบ

ฉนัทะ  พร้อมปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทให้เรียบร้อย   
(ข) แนบเอกสารตามที่ระบใุนข้อ 1,2 และ3 ให้ครบถ้วน  และน าส่งเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนเข้าประชมุ 
(ค) ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุช่ือ  นายชนินทร์  รุนส าราญ  ในหนงัสือมอบฉันทะ ทัง้นีป้ระวตัิกรรมการ

อิสระปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3. และน าส่งท่ีบริษัทก่อนวนัประชมุหรืออย่างช้าก่อนเข้าประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3.3 
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ  
ข้อมูลกรรมการ 
ชื่อ  - นามสกุล นาย ชนินทร์ รุนส าราญ 
อาย ุ 69  ปี  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  ได้รับแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 3 ตลุาคม 2548 
 กรรมการตรวจสอบ ได้รับแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2548 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ได้รับแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 29 

มีนาคม 2550 

ที่อยู่ที่ตดิต่อได้ 96/27 หมูท่ี่ 9 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 
อาชีพหลกั                กรรมการ   บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลกี) 
  นายชนินทร์ รุนส าราญ  มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน 
 
สดัสว่นการถือหุ้นด้วยตนเอง     :  ไมม่ ี
สดัสว่นการถือหุ้นโดยคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  : ไมม่ ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร    : ไมม่ ี
            
ประวัติการศึกษา 

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

 

การอบรม  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ชื่อหลักสตูร  DCP Refresher  

ปีที่เข้าร่วม  2549  

ชื่อหลักสตูร  Audit Committee Program (ACP)  

ปีที่เข้าร่วม 2548  

ชื่อหลักสตูร  Director Certification Program (DCP)  

ปีที่เข้าร่วม  2545  

ชื่อหลักสตูร  Role of Chairman Program (RCM)  

ปีที่เข้าร่วม 2544  
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ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ค้าปลกี  
2548 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ค้าปลกี  
2529 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ ธุรกิจประกนัภยั 
2546 - 2556 กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอสิระและ

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง   
บมจ. ซบับ์สามคัคีประกนัภยั ธุรกิจประกนัภยั 

 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บจ. เอส บี แอล ลสิซิ่ง ธุรกิจ Leasing 

 
กรรมการไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท 
 
การมีส่วนได้เสีย             
1. ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ ยกเว้นวาระการอนมุตัิจา่ย คา่ตอบแทนและคา่บ าเหน็จ 
    กรรมการ 

   2. ไมม่ีสว่นได้เสยีในลกัษณะตอ่ไปนี ้กบับริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบคุคลท่ีมีความขดัแย้งในปัจจบุนั 
       และช่วง  2 ปี ที่ผา่นมา ดงันี ้
    1.ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
    2.ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  
    3.ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีม่นียัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 
 
จ านวนวาระและจ านวนปีที่กรรมการด ารงต าแหนง่   จ านวน  4  วาระ  จากจ านวนปีทัง้หมด 12  ปีได้แก่ 
วาระท่ี 1  ตัง้แต ่3 ตลุาคม  2548  ถึง   4 เมษายน 2550 
วาระท่ี 2  ตัง้แต ่4 เมษายน 2550  ถึง  7 เมษายน  2553  
วาระท่ี 3  ตัง้แต ่7 เมษายน 2553  ถึง  5 เมษายน  2556 
วาระท่ี 4  ตัง้แต ่5 เมษายน 2556  ถึง  7 เมษายน  2559 
 
สรุปจ านวนครัง้ที่เข้าประชมุส าหรับในปีที่ผา่นมาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดงันี ้
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท       บริษัทจดัประชมุทัง้หมด  12 ครัง้  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน  12 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    บริษัทจดัประชมุทัง้หมด  12 ครัง้  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน  12 ครัง้ 
3. การประชมุคณะกรรมการสรรหา         บริษัทจดัประชมุทัง้หมด    2 ครัง้  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน    2 ครัง้  
    และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
ข้อมูลกรรมการ 
 

ชื่อ  - นามสกุล นาย อนนัต์ อศัวโภคิน อาย ุ 66 ปี 
ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการ  

โดยเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
ตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรับรองบริษัท 

วันที่ได้รับแต่งตัง้            29 พฤษภาคม 2544 
             (นบัแตว่นัท่ีแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 
อาชีพหลกั            ประธานกรรมการ   บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  (พฒันาอสงัหาริมทรัพย์) 
 
สดัสว่นการถือหุ้นด้วยตนเอง     : จ านวนหุ้นท่ีถือครอง  19,921,741   คิดเป็น  0.15%   
สดัสว่นการถือหุ้นโดยคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  : ไมม่ ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร    : บิดาของนาย อาชวิณ อศัวโภคิน   
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท วิศวอตุสาหการ Illinois Institute of Technology, USA 
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

การอบรม สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ชื่อหลักสตูร  Directors Certification Program (DCP)   

ปีที่เข้าร่วม 2547 
   
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2544 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ค้าปลกี  
2552 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ธุรกิจลงทนุ 
2528 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการบริหาร 
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2526 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ควอลติีเ้ฮ้าส์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 15  แห่ง ได้แก่ 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2548 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ธนาคารพาณิชย์ 
2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี ้ ธุรกิจโรงแรม 
2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช สาทร พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
2547 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แอล เอช แอสเซท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
2545 – ปัจจบุนั กรรมการ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ 

เฮ้าส์ 2  
บริหารเงินทนุ 

2543 – ปัจจบุนั กรรมการ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ 1 

บริหารเงินทนุ 

2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี ที่ปรึกษางานวิศวกรรม 
2538 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล อสงัหาริมทรัพย์ให้เชา่ 
2536 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
2534 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บญุชยัโฮลดิง้ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
2533 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี ้ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
2531 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
2529 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แปซิฟิค เรียลเอสเตท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
2523 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. พลาซา่ โฮเต็ล โรงแรม 
 

กรรมการไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท 
 
จ านวนวาระและจ านวนปีที่กรรมการด ารงต าแหนง่   จ านวน  5  วาระ  จากจ านวนปีทัง้หมด 16  ปีได้แก่ 
วาระท่ี 1  ตัง้แต ่29 พฤษภาคม  2544  ถึง 19 เมษายน  2548 
วาระท่ี 2  ตัง้แต ่19 เมษายน 2548       ถึง  9  เมษายน  2551  
วาระท่ี 3  ตัง้แต ่  9 เมษายน 2551       ถึง  5  เมษายน  2554 
วาระท่ี 4  ตัง้แต ่  5 เมษายน 2554       ถึง 10 เมษายน  2557 
วาระท่ี 5  ตัง้แต ่10 เมษายน 2557       ถึง  5  เมษายน  2560 
 
สรุปจ านวนครัง้ที่เข้าประชมุส าหรับในปีที่ผา่นมาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดงันี ้
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท       บริษัทจดัประชมุทัง้หมด  12 ครัง้  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน  11 ครัง้ 
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ข้อมูลกรรมการ                                                         
ชื่อ  - นามสกุล นายพรวฒุ ิ สารสนิ อายุ 57  ปี 

ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการ และกรรมการอิสระ   
วันที่ได้รับแต่งตัง้           1 ตลุาคม 2558 
อาชีพหลกั            ประธานกรรมการ   บจ. ไทยน า้ทิพย์   
             (ผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดื่ม) 
 
สดัสว่นการถือหุ้นด้วยตนเอง         :  ไมม่ี 
สดัสว่นการถือหุ้นโดยคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ    :  ไมม่ ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร        :  ไมม่ี 
ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Pepperdine University, USA 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, USA 

 

การอบรม สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ชื่อหลักสตูร  Directors Accreditation Program (DAP)  

ปีที่เข้าร่วม 2548 
  
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4  แห่ง ได้แก่ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ค้าปลกี  
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. ฝาจีบ  ผลติบรรจภุณัฑ์ 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
2537 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ ผลติและจ าหนา่ยสายเคเบิล้ 

 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 10  แห่ง ได้แก่ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. กรุงเทพธนาคม  ธุรกิจขนสง่ 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บางกอกกล๊าส  ผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑ์ 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ไทยน า้ทิพย์  ผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดื่ม 
2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศ

ไทย) 
ผลติรถยนต์ 

2541 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เด็นโซ ่(ประเทศไทย)  ผลติชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส ์
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2536 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอร่ี ผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดื่ม 
2529 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทย เอ็ม-ซี ค้าสง่เคมีภณัฑ์ 
2529 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ผลติรถยนต์ 
2529 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ตรีเพชรอีซซูุเซลส์ จ าหนา่ยรถยนต์ 
2529 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ตรีเพชรอีซซูุลสิซิ่ง เช่าซือ้รถยนต์ 

 
กรรมการไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท 
 
การมีส่วนได้เสียในลกัษณะ
ต่อไปนี ้ในปัจจุบนัและช่วง 
2 ปี ที่ผ่านมา 

1.ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 
    เงินเดือนประจ า 
2.ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
3.ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีม่นียัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่ง 
   เป็นอิสระ 

 
จ านวนวาระและจ านวนปีที่กรรมการเคยด ารงต าแหนง่ จ านวน  1  วาระ จากจ านวนปีทัง้หมด 1 ปี 6 เดือน 5 วนั (นบัถึงวนัท่ี 5 
เมษายน 2560) เนื่องจากเพิ่งได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนนายพงส์ สารสนิ เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558  
วาระท่ี 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2558 ถึง  5  เมษายน  2560 
 

สรุปจ านวนครัง้ที่เข้าประชมุส าหรับในปีที่ผา่นมาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดงันี ้
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท     บริษัทจดัประชมุทัง้หมด 12 ครัง้  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน 11 ครัง้ 
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ข้อมูลกรรมการ 
 ชื่อ  - นามสกุล นาย คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ อายุ 59 ปี 
 ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทตามที่ก าหนด
ในหนงัสอืรับรองบริษัท 

 วันที่ได้รับแต่งตัง้  29 พฤษภาคม 2544  
(นบัแตว่นัท่ีแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 

อาชีพหลกั          กรรมการผู้จดัการ  บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลกี) 
 
สดัสว่นการถือหุ้นด้วยตนเอง     : จ านวนหุ้นท่ีถือครอง 142,014,553  หุ้น  คิดเป็น 1.08%   
สดัสว่นการถือหุ้นโดยคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  : ไมม่ ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร    : ไมม่ ี
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
การอบรม  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ชื่อหลักสตูร  Director Certification Program (DCP) 
ปีที่เข้าร่วม 2544 

 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป 
 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2  แห่ง ได้แก่ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  ค้าปลกี 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการ 

ผู้จดั การ 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ค้าปลกี  

2556 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ธุรกิจลงทนุ 
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ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  5 แห่ง  ได้แก่ 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ธุรกิจขนสง่สนิค้า 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารพาณิชย์ 
2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เมกา โฮม เซ็นเตอร์  ค้าปลกีวสัดกุ่อสร้าง 
2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Home Product Center (Malaysia) 

Sdn. Bhd. 
ค้าปลกี 

2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. มาร์เก็ต วิลเลจ บริหารพืน้ท่ีให้เชา่ 
 
กรรมการไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท 
 
จ านวนวาระและจ านวนปีที่กรรมการด ารงต าแหนง่   จ านวน  5  วาระ  จากจ านวนปีทัง้หมด 16  ปีได้แก่ 
วาระท่ี 1  ตัง้แต ่29 พฤษภาคม  2544  ถึง 19 เมษายน  2548 
วาระท่ี 2  ตัง้แต ่19 เมษายน 2548       ถึง  9  เมษายน  2551  
วาระท่ี 3  ตัง้แต ่  9 เมษายน 2551       ถึง  5  เมษายน  2554 
วาระท่ี 4  ตัง้แต ่  5 เมษายน 2554       ถึง 10 เมษายน  2557 
วาระท่ี 5  ตัง้แต ่10 เมษายน 2557       ถึง  5  เมษายน  2560 
 

สรุปจ านวนครัง้ที่เข้าประชมุส าหรับในปีที่ผา่นมาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดงันี ้
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท     บริษัทจดัประชมุทัง้หมด  12 ครัง้  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน  12 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการบริหาร     บริษัทจดัประชมุทัง้หมด  12 ครัง้  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน  12 ครัง้ 
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ข้อมูลกรรมการ 
 ชื่อ  - นามสกุล นาย อาชวิณ อศัวโภคิน อายุ 41 ปี     

 ต าแหน่งที่เสนอ  กรรมการ    
วันที่ได้รับแต่งตัง้         10 เมษายน 2557 
อาชีพหลกั        ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ     
                                     บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั  
                                     (บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ) 
 
สดัสว่นการถือหุ้นด้วยตนเอง         : ไมม่ ี
สดัสว่นการถือหุ้นโดยคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ    : ไมม่ ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร                          : บตุรของนาย อนนัต์ อศัวโภคิน 
ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania, USA 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Pennsylvania, USA 

 
การอบรม  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ชื่อหลักสตูร  Directors Certification Program (DCP) 
ปีที่เข้าร่วม 2557 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1  แห่ง ได้แก่ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  ค้าปลกี  

 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งอื่นในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1  แห่ง ได้แก่ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2554 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ 

จ ากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ 

 
กรรมการไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท 
จ านวนวาระและจ านวนปีที่กรรมการด ารงต าแหนง่   จ านวน  1 วาระ  จากจ านวนปีทัง้หมด 3  ปีได้แก ่
วาระท่ี 1  ตัง้แต ่10 เมษายน 2557       ถึง  5  เมษายน  2560 
สรุปจ านวนครัง้ที่เข้าประชมุส าหรับในปีที่ผา่นมาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดงันี ้
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท     บริษัทจดัประชมุทัง้หมด  12 ครัง้  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน  10 ครัง้ 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
ค านิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดังนี ้
 
 “กรรมการอิสระ”  หมายถึง กรรมการท่ีมีอิสระในการแสดงความเห็นตอ่การด าเนินงานของบริษัท  
โดยจะต้องเป็นผู้ ท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้อง หรือสว่นได้เสียตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม  คณุสมบตัิของกรรมการอิสระมี ดงันี ้
 
1. ถือหุ้นน้อยกวา่ร้อยละ  1 ของทนุช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี

เก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท หรือ

บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสียนัน้จะไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการ 

3. มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ต้องไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการ
แตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

4. ต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ าในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท 

5. ต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือญาตสินิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6. สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร 
หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

7. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทได้อยา่งเป็น
อิสระ 

  
 ซึง่นิยามดงักลา่วเทา่กบัข้อก าหนดท่ีกลต.และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ก าหนดไว้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
ประวัตผู้ิสอบบัญชี 
คุณกิ่งกาญจน์  อัศวรังสฤษฎ์ 

 มีประสบการณ์การท างานกบัส านกังานตัง้แตปี่ 2533 เป็นผู้ควบคมุงานสอบบญัชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมาก
ซึง่ครอบคลมุกิจการหลากหลายประเภททัง้ที่เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และธุรกิจ
ตา่งประเทศที่มีสาขาอยูท่ัว่โลก มีความเช่ียวชาญอยา่งยิ่งในธุรกิจการผลติ ธุรกิจจดัจ าหนา่ย ธุรกิจบริการ ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจค้าปลกีรูปแบบใหม ่ธุรกิจสือ่สารไร้สาย และธุรกิจการผลติอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 

 นอกจากนีย้งัเป็นผู้ควบคมุงานการให้บริการเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร และการตรวจ สอบเป็นกรณี
พิเศษ หรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 คณุก่ิงกาญจน์ ส าเร็จการศกึษาบญัชีบณัฑติจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัด้วยระดบัเกียรตินิยมอนัดบัสอง และ
ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจสาขาการบญัชีจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศ
ไทย  
 

คุณสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์  

 คุณสุมนาเร่ิมท างานกับอีวายตัง้แต่ปี 2538 ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงินและ
หลกัทรัพย์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจการผลิตและการจัดจ าหน่าย ซึ่งครอบคลมุกิจการทัง้ที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและธุรกิจตา่งประเทศที่มีสาขาอยูท่ัว่โลก 

 คณุสมุนายงัเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเก่ียวกับการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษเพื่อการซือ้ขายหรือควบรวมกิจการ นอกจากนัน้ยงัมีส่วนร่วมในการเข้าท าการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษส าหรับ
ธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีประสบปัญหาในปี 2540 

 คณุสมุนาส าเร็จการศึกษาบญัชีบณัฑิตและบญัชีมหาบณัฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในปี 2538 และ2544 
ตามล าดับ ปัจจุบันเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
คุณโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 

 มีประสบการณ์การท างานในส านกังานตรวจสอบบญัชีมามากกวา่ 30 ปี และมากกวา่ 20 ปีที่ด ารงต าแหนง่เป็น 
audit partner คณุโสภณมีประสบการณ์ที่ครอบคลมุกิจการหลากหลายประเภททัง้ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและธรุกิจตา่งประเทศที่มีสาขาอยูท่ัว่โลก มีความเช่ียวชาญอยา่งยิ่งในธุรกิจประกนั 
อสงัหาริมทรัพย์ ก่อสร้างและธุรกิจการผลติ 
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 คณุโสภณส าเร็จการศกึษาบญัชีบณัฑิตจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และปริญญาโทด้านการบริหารจาก Sasin (a 
joint academic institute of Chulalongkorn University, J.L. Kellog - Northwestern University and the 
Wharton School of Pennsylvania). 

 
คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ 

 มีประสบการณ์ท างานร่วมกบัส านกังานฯ มาเป็นเวลากวา่ 23  ปี  ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นสว่น  ฝ่ายตรวจสอบ

บญัชีของส านกังานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลกูค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และมีความเช่ียวชาญเฉพาะในงานควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมาก มี

ประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลมุธุรกิจหลากหลายประเภท มีความเช่ียวชาญในธุรกิจการการผลิตและธุรกิจ

จดัจ าหนา่ย และธุรกิจโรงแรม นอกจากนี ้คณุชยพลยงัมีประสบการณ์ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหาร

และท าการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษกรณีแก่หลายบริษัทเพื่อวตัถปุระสงค์ของการซือ้ขายกิจการ  

 คณุชยพลส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  และ ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 
คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 
 นางสาวพิมพ์ใจ ได้เร่ิมเข้าท างานที่บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั ในปี 2535 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็น

หุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีของส านักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และมีความเช่ียวชาญเฉพาะในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจจดัจ าหน่าย 
และธุรกิจให้บริการ และมีประสบการณ์ที่ส าคัญครอบคลุมทัง้งานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้ นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้ค าปรึกษาอื่นๆแก่ลูกค้า
ตรวจสอบบญัชี นอกจากนี ้นางสาวพิมพ์ใจยงัได้เข้าร่วมเป็นคณะอนกุรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบญัชี 

 นางสาวพิมพ์ใจส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาการ
บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

71 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ  27.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น อาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ 

หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบยีนก าหนด  
หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะ

เข้าร่วมประชมุ 
 

ข้อ  28.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี    มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้าคน 
หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และไมว่า่ในกรณีหนึง่กรณีใด
จะต้องมีหุ้นรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมส่ามารถเข้า
ร่วมประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธาน
กรรมการหรือมแีตไ่มส่ามารถเข้าร่วมประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุ
ขึน้เป็นประธาน 

 
ข้อ  29.  ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้หุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้าคนร้องขอและทีป่ระชมุลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 
 

มตขิองท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ  29.  วรรคสาม   
               มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีง
เทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด. 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
(3) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั  

การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือนิติ
บคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั  

(4) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั  
(5) การเพิม่ทนุหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้   
(6) การควบหรือเลกิบริษัท  
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สถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั้น 1 

โรงแรมแมดาริน กรุงเทพ 
เลขท่ี 662  ถนนพระราม 4  แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500 

หมายเหตุ แนะน าเส้นทางเข้าสู ่โรงแรมฯ 2 ทาง 

      1. รถไฟใต้ดนิ MRT : ลงสถานีสามย่าน : ทางออกหมายเลข 1 ไปวดัหวัล าโพง แล้วข้าม  
            ถนนสี่พระยา ระยะทางประมาณ  0.2 กม.ถึงโรงแรม 

       2. รถโดยสารประจ าทาง ท่ีวิ่งเส้นพระราม 4  จอดป้ายหน้าโรงแรม มีสาย 4, 21, 25, 29,   
            34 ,40 ,46, 67 109 113 159  172 501 507 529 542  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที่ 8 






