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งดแจกของช าร่วย เพื่อให้สอดคล้อง 

ตามแนวทางการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
 
 

    วนัท่ี  4 มีนาคม 2559 
 

เร่ือง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559 
 

เรียน ผู้ถือหุ้น 
 

 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2558 
 2. รายงานประจ าปี ส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชี ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
 3. หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 ฉบบั และรายละเอียดของเอกสารท่ีต้องแสดงก่อนการเข้าประชมุพร้อมประวตั ิ

โดยสงัเขปของกรรมการอสิระผู้ รับมอบฉนัทะ 
 4. เอกสารประกอบวาระท่ี 6 ประวตัิกรรมการท่ีเสนอให้มีการแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง รายงานสรุปการเข้าร่วม

ประชมุ  
 5. ค านิยาม “กรรมการอิสระ”  
 6. ประวตัิผู้สอบบญัชี 
 7. ข้อบงัคบับริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชมุผู้ถอืหุ้น 
 8. แผนท่ีตัง้สถานท่ีจดัการประชมุ 
 9. แบบฟอร์มลงทะเบยีนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 2/2559 ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติให้จดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ในวนัพฤหสับดีท่ี 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน
เวลา 8.00 น.) ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  เพื่อ
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 เลขานกุารท่ีประชมุ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 ซึง่ประชมุเมือ่วนัท่ี 9 เมษายน  2558 และได้
จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องตรงตาม
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มติของท่ีประชมุผู้ถอืหุ้น จงึขอน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  ท่ี
ได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 1) 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ    

 คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้น เพือ่พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  
ซึง่ได้ประชมุเมือ่วนัท่ี 9 เมษายน 2558 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 บริษัทได้จดัท ารายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ซึง่
แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถกูต้องและเพียงพอ  จงึขอ
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558  ท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชญิ
ประชมุในครัง้นี ้(รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี  สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2) 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ    

 คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้น   เพือ่พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2558  
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ  และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ   และรายงานของผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบปี

บญัชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ  และรายงานของผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 2/2559 วนัท่ี 
19 กมุภาพนัธ์ 2559 และคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2559 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องและเพียงพอ จงึขอน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน  และ
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ  และรายงานของผู้สอบบญัช ี ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2) 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ   

 คณะกรรมการมีมตอินมุตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
และรายงานของผู้สอบบญัช ี ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ท่ี 2/2559 วนัท่ี  19 กมุภาพนัธ์ 2559  และคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยมีสาระส าคญั
โดยสรุปดงันี ้
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 ในปี 2558  บริษัทฯ มรีายได้รวม 56,243.17  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 5,034.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.83  ซึง่เป็น
รายได้จากการขายสินค้า  52,512.72 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน  4,547.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.48 ยอดขายท่ีเพิ่ม  ส่วนใหญ่เกิด
จากการเติบโตของสาขาเดิม และการเปิดสาขาใหม่ในปี 2558 และรายได้อื่นๆ  3,730.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 486.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 15.00 (ซึง่รายได้อื่นๆ ได้แก ่คา่เช่าพืน้ท่ี ค่าบริการต่างๆ ซึง่ได้รวมส่วนของ บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จ ากดั    บริษัท เมกา โฮม เซน็เตอร์ 
จ ากดั และบริษัท ด.ีซ ี เซอร์วิส เซน็เตอร์ จ ากดั ค่าสนบัสนนุทางการตลาดจากคู่ค้า) บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส าหรับปี 3,498.81 ล้านบาท  
เพิ่มขึน้ 185.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.60 และมีก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานหุ้นละ 0.27 บาท ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มี
สินทรัพย์รวม 46,991.04  ล้านบาท หนีส้ินรวม 30,088.41 ล้านบาท ส่วนของผู้ถอืหุ้น  16,902.63  ล้านบาท ส าหรับรายละเอียดของผล
การด าเนินงานปรากฏในรายงานประจ าปี ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ  และรายงานของผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบ
ปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2558  
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท  โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบยีนที่คงเหลอืจากการจดัสรรหุ้นปัน

ผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 จ านวน 117,421  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบยีน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 สืบเน่ืองจากท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน  2558  ได้มีมติอนมุตัิให้มกีารจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่
เกินจ านวน  822,000,000 หุ้น ซึง่ผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดงักล่าวจริง  มีผู้ถอืหุ้นได้รับหุ้นปันผลทัง้สิน้ 821,882,579 หุ้น จงึยงัคงมีหุ้น
เหลือส าหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจ านวน  117,421 หุ้น  เนื่องจากบริษัทยงัมีหุ้นท่ีจ าหน่ายไม่ครบตามท่ีจดทะเบยีนไว้  เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎหมายจงึต้องด าเนินการลดทนุจดทะเบยีน 
 
ความเหน็คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการลดทนุดงักล่าวเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย และไม่มผีลกระทบต่อบริษัทฯ และ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น จงึอนมุตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัลิดทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบยีน
เดิม 13,151,315,446 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบยีนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2558 จ านวน 117,421 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบยีนดงันี ้
“ ข้อ 4.  ทนุจดทะเบยีนจ านวน 13,151,198,025 บาท (หนึง่หมื่นสามพนัหนึง่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึง่แสนเก้าหมื่นแปด

พนัยี่สิบห้าบาท) 
 แบง่ออกเป็น 13,151,198,025 หุ้น (หนึง่หมื่นสามพนัหนึง่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึง่แสนเก้าหมื่นแปด

พนัยี่สิบห้าหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
  โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั 13,151,198,025 หุ้น (หนึง่หมื่นสามพนัหนึง่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึง่แสนเก้าหมื่นแปด

พนัยี่สิบห้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธ์ิ - หุ้น (            -             ) 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัิจ่ายปันผลและการจดัสรรเงนิก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปี
ตามงบเฉพาะกิจการรวมทัง้ปีเป็นเงิน 3,525.33 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลอือยู ่ ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ
จ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ   

 โดยมีข้อมลูการเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

ระยะเวลา ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อตัราการจ่ายหุ้นปันผล (จ านวนหุ้นเดมิ : หุ้นปันผล) (5:1) , (6:1) 

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

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

(ระหวา่งกาล) , (สิน้ปี) 
มลูคา่หุ้นปันผลตอ่หุ้น (ก่อนปรับลด) 0.3667 0.3096 0.191670 
มลูคา่เงินสดปันผลตอ่หุ้น   (หน่วย : บาท / หุ้น) 0.040823 0.0345 0.087219 
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น) 0.407523 0.3441 0.278889 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ 98.03% 97.62% 95.90% 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการประจ าปี 2558 รวมทัง้ปีเป็นเงิน 3,525.33 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทนุ
สะสมเหลอือยู ่ ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการจงึมีมตอินมุตัิให้น าเสนอ
ต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพือ่พิจารณาอนมุตัิจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลดงันี ้

 ส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีแรกของปี 2558  (มกราคม - มิถนุายน 2558) ท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 8/2558  ซึง่
ประชมุเมือ่วนัท่ี  25 สิงหาคม 2558  ได้มีมติให้จดัสรรทนุส ารองไว้แล้วตามกฎหมายจ านวน 5% ของก าไรสทุธิเป็นเงินเท่ากบั  81.50 ล้าน
บาท  ซึง่คิดจากก าไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดอืนมกราคม  ถงึเดือนมิถนุายน 2558 จ านวน 1,628.52 ล้านบาท และได้อนมุตัจิ่าย
ปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดอืนแรกของปี 2558  เมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2558  โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้น
ละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงิน 1,315.12 ล้านบาท 

 คณะกรรมการจงึมีมตอินมุตัิให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพือ่รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดงักล่าว 

 ส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีหลังของปี 2558 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) ตามงบเฉพาะกิจการ  คณะกรรมการได้
อนมุตัิให้น าเสนอผู้ถอืหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิดงันี ้

ก. จดัสรรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2558 อีกจ านวน 95.20 ล้านบาท โดยค านวณจาก 5% ของก าไรสทุธิ
ตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558  จ านวน 1,896.82 ล้านบาท  

ข. อนมุตัิจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.15 บาท  หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,972.68 ล้านบาท   

 รวมการจดัสรรเงินก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2558 ทัง้สิน้เป็นเงิน 176.70 ล้านบาท  และรวมเป็นการจ่าย
ปันผลเป็นเงินสดปันผลทัง้ปีเท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.25 บาท  คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 3,287.80 ล้านบาท หรือคิดอตัราการ
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จ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 93.26%  อตัราการจ่ายปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ เงินปันผลทัง้หมดจะถกู
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด   

 การจ่ายปันผลดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ จ่ายจากก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2558 ถงึเดือนธันวาคม 
2558 ซึง่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ทัง้นีผู้้ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 

 โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 19 เมษายน 2559 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 20 เมษายน 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน  2559 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ        

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 โดยท่ีข้อบงัคบัข้อ 14 ของบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ว่า  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้กรรมการจ านวนหนึง่ในสามต้องออก
จากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสามออกจาก
ต าแหน่ง ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วธีิจบั
สลากกนั ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นีก้รรมการท่ีออกตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลือก
เข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 

ในปีนีค้ณะกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก ่  

1. นาย ชชัชาติ สิทธิพนัธุ์ กรรมการ 
2. นาง สวุรรณา พทุธประสาท กรรมการ 
3. นาย ทวีวฒัน์ ตติยมณีกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นาย ชนินทร์ รุนส าราญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ส าหรับนายทวีวฒัน์ ตติยมณีกลุ ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2544  นบั
ถงึปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 15 ปีต่อเนื่อง และนายชนินทร์ รุนส าราญ  ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตัง้แต่เดือน
ตลุาคม 2548  นบัถงึปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 11 ปีต่อเนื่อง แต่เน่ืองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจาก
คณุสมบตั ิและเห็นว่านายทวีวฒัน์ และนายชนินทร์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญในธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างมาก และคณุชนินทร์ ยงัเป็น  ผู้มีประสบการณ์และมคีวาม
เชี่ยวชาญด้านบญัชีและการเงิน  ซึง่จะสามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ให้กบับริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และยงัคงสามารถด ารงความเป็น
อิสระได้ จงึเห็นสมควรแต่งตัง้นายทวีวฒัน์ และนายชนินทร์ กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  อีก
วาระหนึง่ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจ านวนคณะกรรมการในปัจจบุนัมีความเหมาะสมแล้ว 
และเท่ากบัจ านวนตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีก าหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจ านวนกรรมการ 5-12 คน  บริษัท
ยงัไม่มีนโยบายการเพิ่มจ านวนกรรมการ และได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคณุสมบตั ิ และเห็นว่ากรรมการทัง้สี่
ท่านมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิท่ี
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เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา กรรมการของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษัทฯ ผู้สอบ
บญัชี   

 เนื่องจากท่ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชือ่กรรมการ ส าหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตัง้กรรมการ
ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 15 ตลุาคม 2558  ถงึวนัท่ี 15 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีบคุคลเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึง่ครบก าหนดออกตามวาระในปีนีท้ัง้สี่ท่านมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกบั
การด าเนินงานของบริษัท จงึเห็นสมควรเสนอแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการในอีกวาระหนึง่  

(รายละเอียดประวตัิกรรมการ จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4)  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่มีหลกัเกณฑ์การ
สรรหาโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิและเห็นว่ากรรมการทัง้สี่ท่านมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท และกรรมการทัง้สี่ท่านได้ปฏิบตัิงานให้กบับริษัท
ด้วยดีมาตลอด คณะกรรมการจงึอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระสี่ท่าน  กลบั
เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่   

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559        

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า  ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่
กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 ข้อบงัคบับริษัทข้อ 15 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามข้อบงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นพิจารณา  ทัง้นีไ้ม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไป  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   ก็ได้  และ
นอกจากนัน้ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้ง    และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบยีบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนถงึสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย 

 บริษัทฯ มีขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษัท   เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถอืหุ้น     ซึง่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ ดงันี ้



7 

1. พิจารณาตามความเหมาะสมซึง่เทียบเคียงจากหลกัเกณฑ์วิธีการ อตัราการจ่าย หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
ของบริษัทซึง่อยู่ในธุรกิจ/ อตุสาหกรรมเดียวกนั  และโดยค านงึถงึสภาพคล่องของบริษัท   

2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิน้ปี และจะจ่ายเมื่อบริษัทมีก าไร 
3. พิจารณาจ่ายเมื่อบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กบัผู้ถือหุ้นและพนกังานแล้ว 

 องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คอืค่าตอบแทนรายเดือนในการให้ค าแนะน าในด้านต่างๆ แก่คณะท างานของบริษัท 
และค่าตอบแทนตามการประชมุ  ซึง่โดยปกติบริษัทฯ ได้มีการจดัประชมุคณะกรรมการอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้  และมีการจดัประชมุ
คณะกรรมการชดุพิเศษอื่นๆ เช่น การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชมุคณะกรรมการบริหาร การประชมุของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
จากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม  การจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น ภาระหน้าท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว  เห็นว่า
ท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นสมควรท่ีจะพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 
บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึง่เป็นจ านวนเงินเท่ากบัปี 2558 

 ส าหรับสิทธิประโยชน์อย่างอื่น บริษัทฯ ขอเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบว่า สิทธิประโยชน์อย่างอื่นท่ีบริษัทให้กบักรรมการนัน้  มี
เฉพาะการให้สวสัดิการในการซือ้สนิค้าในราคาท่ีได้รับส่วนลดเท่านัน้  ซึง่ส่วนลดท่ีให้นัน้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทซึง่ได้ผ่าน
การพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นแล้ว และสวสัดิการดงักล่าวบริษัทได้ให้ในอตัราไม่มากกว่าท่ีบริษัทให้กบัลกูค้าระดบั VIP ทัว่ไป 
โดยก าหนดในอตัราสงูสดุไม่เกิน 10% 

 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมาดงันี ้

ปีท่ีจ่ายค่าตอบแทน จ านวนเงินท่ีขออนมุตัิ 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 านวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการในปี 2558 มีดงันี ้

คณะกรรมการ จ านวนการประชมุปี 2558 

 - คณะกรรมการบริษัท 12 

 - คณะกรรมการบริหาร 11 

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12 

 - คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 3 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    จงึมีมตอินมุตัิให้
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพือ่พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 
12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)  ซึง่เป็นจ านวนเงินเท่ากบัปี 2558  ส าหรับรายละเอียดการจา่ยค่าตอบแทน มีดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน จ านวนเงิน 
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(คณะกรรมการชุดย่อย 
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) 
คา่ตอบแทนตามการประชมุ 
     - ประธานกรรมการชุดย่อย 
     - กรรมการชดุย่อย 

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

 นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กบัคณะกรรมการ  คอื การให้สวสัดิการ
ในการซือ้สินค้าในราคาท่ีได้รับส่วนลดซึง่ส่วนลดท่ีให้นัน้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทซึง่ได้ผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากท่ี
ประชมุผู้ถอืหุ้นแล้ว และสวสัดิการดงักล่าว บริษัทฯ ได้ให้ในอตัราไมม่ากกว่าท่ีบริษัทให้กบัลกูค้าระดบั VIP ทัว่ไป โดยก าหนดในอตัราสงูสดุ   
ไม่เกิน 10% 

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัิจ่ายเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า  ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่
กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 ข้อบงัคบับริษัทข้อ  15  ก าหนดว่า  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามข้อบงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นพิจารณา  ทัง้นีไ้ม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนัน้ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้ง    และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบยีบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนถงึสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย 
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 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินบ าเหน็จกรรมการโดยกลัน่กรองถงึความเหมาะสมต่างๆ  โดยมี
หลกัเกณฑ์  ดงันี ้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน รวมถึงการให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆของบริษัท พิจารณาได้จากผลก าไรสทุธิของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึน้จากปี 2557 เท่ากบั 5.60%  

2. ในปี 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมกลุ่ม SET 50 ลดลงถึง 18.73% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557  แต่มลูค่า
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทลดลง 12.08%  ซึ่งยงัคงน้อยกว่า  และถึงแม้ว่าปี 
2558 สภาพเศรษฐกิจไม่ดี แต่บริษัทฯ ก็ยงัเติบโต 5.60%  ซึง่เกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ 

 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการในปีท่ีผ่านมาดงันี ้

ปีท่ีอนมุตัิจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการและกรรมการชดุย่อย จ านวนเงินท่ีอนมุตัิ 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 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ซึง่ได้พิจารณาเงิน
บ าเหน็จกรรมการโดยกลัน่กรองถงึความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอตุสาหกรรมเดียวกนั  รวมถงึพิจารณาการ
ขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทแล้ว คณะกรรมการจงึอนมุตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถอืหุ้น  เพือ่พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงิน
บ าเหน็จให้กรรมการและกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2558   เป็นจ านวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) 
วาระที่ 9   พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 30 (5) ก าหนดว่า  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้  (5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดค่าตรวจสอบบญัช ี

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลอืกผู้สอบบญัชีหลายราย  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชี และได้เสนอคณะกรรมการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  จากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี  2559  
ดงัมีรายชื่อผู้สอบบญัชีต่อไปนี ้ 

1. นางสาว สมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบยีนเลขท่ี 5872  และ/หรือ 
2. นาย โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบยีนเลขท่ี 3182  และ/หรือ 
3. นาย ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบยีนเลขท่ี 3972  และ/หรือ 
4. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบยีนเลขท่ี 4521   
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  เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี ้
เมื่อเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบยีนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่ามีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม  
และอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559  เป็นเงินไม่เกิน 3,415,000 บาท (สามล้านสี่แสนหนึง่หมื่นห้าพนับาท) 

 นอกเหนือจากค่าสอบบญัชีแล้ว  บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสงัเกตการณ์ท าลายสินค้าประมาณ 100,000  บาท 
และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัค่าสอบบญัชีเพิม่ขึน้ได้เนื่องจากการขยายสาขาเพ่ิมเติมขึน้ หรือการจดทะเบยีนจดัตัง้บริษัทใหม่  
ทัง้ของบริษัทและบริษัทในเครือ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อนัเกี่ยวกบัการสอบบญัชี  ซึง่ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มเตมินีบ้ริษัทขออนมุตัิประมาณค่าใช้จ่าย
ไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2559  ดงันี ้

คา่ตรวจสอบงบการเงิน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทและบริษัทย่อย    2,090,000  บาท 2,090,000  บาท 2,290,000 บาท 

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

รวมเป็นเงินท่ีขออนมุตั ิ 3,200,000  บาท 3,200,000  บาท 3,415,000 บาท 

(ประวตัิของผู้สอบบญัชี ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6) 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงึอนมุตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพือ่
พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี  2559  และอนมุตัคิ่าสอบบญัชี
ส าหรับปี 2559 เป็นเงินไม่เกิน  3,415,000 บาท รวมทัง้ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสงัเกตการณ์ท าลายสินค้าประมาณ 100,000  บาท  และ
ในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ได้เนื่องจากการขยายสาขาเพ่ิมเติมขึน้ หรือการจดทะเบยีนจดัตัง้บริษัทใหม่ ทัง้ของบริษัทและบริษัทใน
เครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อนัเกี่ยวกบัการสอบบญัช ี ซึง่ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มเติมนีบ้ริษัทขออนมุตัิประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท  
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  ดงัมีรายชื่อผู้สอบบญัชีตอ่ไปนี ้ 

1. นางสาว สมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบยีนเลขท่ี 5872  และ/หรือ 
2. นาย โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบยีนเลขท่ี 3182  และ/หรือ 
3. นาย ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบยีนเลขท่ี 3972  และ/หรือ 
4. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบยีนเลขท่ี 4521   

 ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
อื่นของส านกังาน ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ บริษัทได้แต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจาก บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 8  ปี  แต่ได้เปลีย่นผู้สอบบญัชีท่ีมีอ านาจลงนามในงบ
การเงินของบริษัทมาแล้ว 2 ราย  โดยผู้สอบบญัชีท่ีจะลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2559  ได้แก่นางสาวสมุนา  พนัธ์พงษ์สานนท์  ซึง่
ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีตัง้แตปี่ 2558 จนถงึปัจจบุนัเป็นเวลา 1 ปีแล้ว ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชมีิได้มีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าว  โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย สงักดัส านักงานสอบบญัชี
เดียวกนั   
วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
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ก าหนดการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559  ปรากฏตามตารางท้ายนี ้
ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกบัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น วนัท่ี 

1. ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุ้น 8 มีนาคม 2559 

2. รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้น 
    ส าหรับการประชมุผู้ถอืหุ้น 

9 มีนาคม 2559 

3.  ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 7 เมษายน 2559 

4. ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผล 19 เมษายน 2559 
5. รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้น 
    ส าหรับการรับปันผล 

20 เมษายน 2559 

6. ก าหนดจ่ายปันผล 29 เมษายน 2559 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 (นาย คณุวฒิุ  ธรรมพรหมกลุ) 
 กรรมการผู้จดัการ 
 ในฐานะผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ   
 บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชญิประชมุ ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ รวมถงึหนงัสือมอบฉนัทะทัง้แบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ 

ค. บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ผู้ถอืหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์  www.homepro.co.th 

2. ในกรณีท่ีประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระ  กรุณาส่งเอกสารมาท่ีหน่วยงาน  นักลงทนุสัมพนัธ์ บริษัท โฮม โปรดกัส์   เซน็
เตอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชัน้ 4 หมู่ที่ 9  ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี 11000  

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบัการประชมุในวาระใดของบริษัท ผู้ถอืหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า
มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ได้ท่ีหน่วยงาน  นักลงทนุสัมพนัธ์  บริษทั โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 96/27 ชัน้ 4 หมู่ที่ 9 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 หรือที่   email : ir@homepro.co.th 

 

http://www.homepro.co.th/
mailto:ir@homepro.co.th


สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3.1    

39 
 

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/ Being (a) shareholder(s) of Home Product Center 
Plc., 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/ year 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/ year 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/ year อยูบ้่านเลขที/่ Reside 
at.............................ถนน/ Street……...……..….……….……..ต าบล/ แขวง / Sub-District ……….…………...…….…………อ าเภอ/เขต/ 
District................................................. จงัหวดั/ Province.............................................รหสัไปรษณีย์/ Postal Code …....………. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ใน
วนัพฤหสับดทีี่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก 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 2016 on Thursday 7th April 2016 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……………………….………..………ผู้มอบฉนัทะ/ Appointer ลงช่ือ/ Signed…………………..……….……………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 

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

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. 

อากรแสตมป์  
20 บาท 
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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) ช่ือ/ 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) ช่ือ/ 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 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 
แขวงบางรัก 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 2016 on Thursday 7th  April 2016 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel  662 Rama IV Road, Bangrak 
Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof. 

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

 
□  วาระที่ 1  เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
    Agenda 1  To consider and approve of the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2015.        
         □  (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 2558 
    Agenda 2 To consider for acknowledgement of the Company’s Operation Result of the Year 2015. 
         □  (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 2558 
       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 2015. 
         □  (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   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติ
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  จ านวน 117,421  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

       Agenda 4 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by way of eliminating the 117,421 
ordinary shares  with the par value of Baht 1, remaining from the allocation of stock dividend per the resolution 
adopted from the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2015, and the amendment to Article 4 
of the Memorandum of Association in order to be in line with the decrease of registered capital. 

         □  (ก) ให้ผู้ 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   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิจา่ยปันผลและการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2558  
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     Agenda 5 To consider  the approval of the  dividend payment and the allocation of  profit for legal reserve fund for the year 
2015. 

         □  (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 6   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
      Agenda 6 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 □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 

 

□  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment individual director. 
 1.นายชชัชาติ สิทธิพนัธุ์  (Mr. Chadchart  Sittipunt)  
 ต าแหน่ง/Position     กรรมการ / Director  
 □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 

 2.นางสวุรรณา พทุธประสาท (Mrs. Suwanna  Buddhaprasart)  
ต าแหน่ง/Position    กรรมการ / Director 

 □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 
 3.นายทวีวฒัน์ ตติยมณีกลุ  (Mr. Thaveevat  Thatiyamaneekul)    
  ต าแหน่ง/Position     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / The Audit Committee  and  

 Independent Director  

 □ เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 
 4.นายชนินทร์ รุนส าราญ (Mr. Chanin Roonsamrarn)      

  ต าแหน่ง/Position                      กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  / 
   The Audit Committee , Independent Director and Nomination and  
   Remuneration Committee 
 □  เห็นด้วย/ Approve □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove    □ งดออกเสียง/ Abstain 

 
□  วาระที่ 7  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
     Agenda 7  To consider the approval the remuneration of directors 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 
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□  วาระที่ 8   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2558 
      Agenda 8 To consider the approval the payment of directors’ bonus for the Year 2015. 
      □  (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 9  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 
       Agenda 9 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee 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 10 เร่ืองพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
    Agenda 10 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 
 
(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. 
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ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้มอบฉันทะ/ Appointer 

(………………………………………...) 
      

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
(………………………………………..) 

 
หมายเหต/ุ 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 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 7 เมษายน 2559 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  2016 on Thursday 7th  April 2016 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 …………………………………….. 
   □ 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 
   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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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 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 
แขวงบางรัก 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 2016 on Thursday 7th April 2016 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: 

 

อากรแสตมป์  
20 บาท 
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□ 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 2558 

Agenda1  To consider and approve of the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders 
for the year 2015. 

□   (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 2558 
  Agenda 2 To consider for acknowledgement of the Company’s Operation Result of the Year 2015. 
 □   (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 2558                       
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 
2015. 

 □   (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  

 
□   วาระที่ 4   เร่ืองพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยวิธีตดัหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ

จดัสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  จ านวน 117,421  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

  Agenda 4 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by way of 
eliminating the 117,421 ordinary shares  with the par value of Baht 1, remaining from the 
allocation of stock dividend per the resolution adopted from the Annual General Meeting of the 
Shareholders for the year 2015, and the amendment to Article 4 of the Memorandum of 
Association in order to be in line with the decrease of registered capital.   

          □ (ก) ให้ผู้ 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   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิจา่ยปันผลและการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2558 

Agenda 5   To consider  the approval of the dividend payment and the allocation of profit for legal
 reserve fund for the year 2015. 

 □   (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 6   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
         Agenda 6 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: 
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  □ 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.นายชชัชาติ สิทธิพนัธุ์   (Mr. Chadchart  Sittipunt) 
 □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสยีง  

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

 

   2.นางสวุรรณา พทุธประสาท (Mrs. Suwanna  Buddhaprasart) 
   □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสยีง  

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

   3.นายทวีวฒัน์ ตติยมณีกลุ  (Mr. Thaveevat  Thatiyamaneekul)    
  □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  
  □ ไมเ่ห็นด้วย/ Disapprove.......................................เสียง  
  □ งดออกเสียง/ Abstain............................................เสียง  

 
   4.นายชนินทร์ รุนส าราญ (Mr. Chanin Roonsamrarn)      
   □ เห็นด้วย/ Approve................................................เสียง  

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

 

□   วาระที่ 7  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
 Agenda 7     To consider the approval the remuneration of directors 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   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2558 
 Agenda 8 To consider the approval the payment of directors’ bonus for the Year 2015.      

 □   (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  
 

□  วาระที่ 9 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 
Agenda 9 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee 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 10 เร่ืองพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
                     Agenda 10 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................................................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. 
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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. 

3.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 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 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 1 
โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ืนด้วย / In the  Annual General Meeting of Shareholders for the Year  2016 on Thursday 7th April 2016 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................................................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  

 
                □  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................................................เสยีง  

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

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

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

 
 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. 
 
 
 
ลงชื่อ/ Signed…..……………….……………ผู้มอบฉันทะ/ Appointer   ลงช่ือ/Signed….……………...….………..ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
                    (…….…………………………)                                                       (.……………………………) 
     วนัที่/ Date………../……………/………….                                         วนัที่/ Date………../……………/………. 
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ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุ เช่น 

บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง 
1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบ
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 และ 3 ให้ครบถ้วน  และน าส่งเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนเข้าประชมุ 
(ค) ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุช่ือ  นายชนินทร์  รุนส าราญ  ในหนงัสือมอบฉันทะ ทัง้นีป้ระวตัิกรรมการ

อิสระปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3. และน าส่งท่ีบริษัทก่อนวนัประชมุหรืออย่างช้าก่อนเข้าประชมุ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3.3 
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ  
 
ข้อมูลกรรมการ 
ชื่อ  - นามสกุล นาย ชนินทร์ รุนส าราญ 
อายุ 68  ปี  
ต าแหน่ง กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและก าหนด 
 ค่าตอบแทนกรรมการ 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 96/27 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 3 ตลุาคม  2548 

            
ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบนั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Fort  Hays State University, Kansas, USA 

 
การอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ช่ือหลักสูตร  DCP Refresher  ปี 2549 

 Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 

 Director Certification Program (DCP) ปี 2545 

 Role of Chairman Program (RCM) ปี 2544 
 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ ค้าปลีก Home center 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ  บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ ค้าปลีก Home center 
2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บจ. เอส บ ีแอล ลิสซิง่ ธุรกิจ Leasing 
2546 - 2556 กรรมการตรวจสอบ  ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง   
บมจ. สามคัคีประกนัภยั ธุรกิจประกนัภยั 

2529 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ ธุรกิจประกนัภยั 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) 

บริษัทจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ 
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 

ต าแหน่งกรรมการจ านวน 1 แห่ง ต าแหน่งกรรมการจ านวน 1 แห่ง ไม่ม ี
บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ บจ. เอส บ ีแอล ลิสซิง่  
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การมีส่วนได้เสีย            ไมม่ีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้ ยกเว้นวาระการอนมุตัิจ่าย       
ค่าตอบแทนและค่าบ าเหน็จกรรมการ 

                  
การมีส่วนได้เสียในลกัษณะต่อไปนี ้กับบริษทั/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษทัร่วม/ หรือนิตบิุคคลที่มคีวามขดัแย้งใน
ปัจจุบนัและช่วง  2 ปี ที่ผ่านมา 

  1.ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
  2.ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  
  3.ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมนียัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 

 
คุณ ชนินทร์  รุนส าราญ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบญัชีและการเงนิ 
 
จ านวนหุ้นที่ถอืครอง                  ไม่มีการถอืครองหลกัทรัพย์ของบริษัท        
 
จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง   จ านวน  4  วาระ  จากจ านวนปีทัง้หมด 11  ปีได้แก ่
วาระท่ี 1  ตัง้แต่ 3 ตลุาคม  2548  ถงึ   4 เมษายน 2550 
วาระท่ี 2  ตัง้แต ่4 เมษายน 2550  ถงึ  7 เมษายน  2553  
วาระท่ี 3  ตัง้แต ่7 เมษายน 2553  ถงึ  5 เมษายน  2556 
วาระท่ี 4  ตัง้แต ่5 เมษายน 2556  ถงึ  7 เมษายน  2559 
 
สรุปจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุส าหรับในปีท่ีผ่านมาเพ่ือประกอบการพจิารณา  ดงันี ้
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท       บริษัทจดัประชมุทัง้หมด  12 ครัง้  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน  12 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    บริษัทจดัประชมุทัง้หมด  12 ครัง้  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน  12 ครัง้ 
3. การประชมุคณะกรรมการสรรหา         บริษัทจดัประชมุทัง้หมด    3 ครัง้  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน    3 ครัง้  
    และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 
เอกสารประกอบวาระที่ 6 ประวัติกรรมการที่เสนอให้มีการแต่งตัง้  
ข้อมูลกรรมการ  

ชื่อ  - นามสกุล นายชชัชาติ    สิทธิพนัธุ์ 

อายุ 49  ปี 

ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 1 มิถนุายน  2558 

 

ประวัติการศึกษา 
วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบนั 

ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา University of Illinois , USA 
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) Massachusetts Institute of Technology, USA 
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

สถาบนั  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ช่ือหลักสูตร  Directors Certification Program (DCP) ปี 2549 

 Finance for Non-Finance Directors (FND)  ปี 2549 
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ ค้าปลีก Home center 
2558  -ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บมจ. ควอลิตี ้เฮ้าส์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ส.ค. –  ธ.ค.2557 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2555 – 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  หน่วยงานราชการ 
2555 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม หน่วยงานราชการ 
2551 – 2555 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2547 - 2554 ผู้อ านวยการศนูย์บริการวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สถาบนัการศกึษา 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ. โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์) 

บริษัทจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ 
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 

ต าแหน่งกรรมการจ านวน  1 แห่ง ไม่มี ไม่ม ี
บมจ. ควอลิตี ้เฮ้าส์   

 
จ านวนหุ้นที่ถอืครอง     ไม่มีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท      

 
จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง จ านวน 1 วาระ  เนือ่งจากเพ่ิงได้รับแต่งตัง้แทนนายจมุพล มีสขุ  
ตัง้แต่เดือนมิถนุายน  2558  ถงึปัจจบุนั 
 
สรุปจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุส าหรับในปีท่ีผ่านมาเพ่ือประกอบการพจิารณา  ดงันี ้
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท  บริษัทจดัประชมุทัง้หมด  12 ครัง้  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน 11 ครัง้  
    (ประกอบด้วยการเข้าร่วมประชมุของนายจมุพล มสีขุ  จ านวน 4 ครัง้ และการเข้าร่วมประชมุของนายชชัชาติ สิทธิพนัธุ์ 
    จ านวน  7  ครัง้)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

ข้อมูลกรรมการ 
 
ชื่อ  - นามสกุล นางสวุรรณา พทุธประสาท 
อายุ 60 ปี  
ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการ    
วันที่ได้รับแต่งตัง้  2 กรกฎาคม 2546 
  
ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบนั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
สถาบนั  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ช่ือหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 

 Director Certification Program (DCP) ปี 2550 

 Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554 
 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 
2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ ค้าปลีก Home center 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.คาซา่ วิลล์ (ชลบรีุ 2554)  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.พร็อพเพอร์ตี ้โฮสท ธุรกิจรับตกแต่งภายใน 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ ธุรกิจโรงแรม 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี ้ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ ธุรกิจรับตกแต่งภายใน 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป บริษัทโฮลดิง้ 
2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ โรงแรม 
2556 - 2557 กรรมการ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารพาณิชย์ 
2548 - 2555 กรรมการ และกรรมการสรรหา บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารพาณิชย์ 

 และก าหนดค่าตอบแทน   
2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. คาซา่ วลิล์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 กรรมการ บจ. คิว เอช แมเนจเม้นท์ บริการดแูลผลประโยชน์ทางการเงิน 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 
2543 - ปัจจบุนั กรรมการ   รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. ควอลิตีเ้ฮ้าส์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการ 
บรรษัทภิบาล และเลขานกุารบริษัท   

 กรรมการ บจ. คิว เอช อินเตอร์เนชัน่แนล  โครงการท่ีอยู่อาศยัให้เช่า 
 กรรมการ บจ. เดอะ คอนฟิเด้นซ ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์) 

บริษัทจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ 
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 

ต าแหน่งกรรมการจ านวน 2 แห่ง ต าแหน่งกรรมการจ านวน 10 แห่ง ไม่ม ี
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป  บจก.คาซา่ วิลล์(ชลบรีุ 2554)  
บมจ. ควอลิตีเ้ฮ้าส์ บจก.พร็อพเพอร์ตี ้โฮสท  
 บจก.แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์  
 บจก.เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี ้  
 บจก.คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์  
 บจก. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์  
 บจก. คาซา่ วลิล์  
 บจก. คิว เอช  แมเนจเม้นท์  
 บจก. คิว เอช อินเตอร์เนชัน่แนล  
 บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ ์  
 
จ านวนหุ้นที่ถอืครอง ไม่มีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท        
 
จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง จ านวน  4  วาระ  จากจ านวนปีทัง้หมด 13 ปี ได้แก่   
วาระท่ี 1  ตัง้แต่   2 กรกฎาคม 2546    ถงึ  4 เมษายน   2550 
วาระท่ี 2  ตัง้แต ่  4 เมษายน    2550    ถงึ  7 เมษายน  2553 
วาระท่ี 3  ตัง้แต่   7 เมษายน    2553    ถงึ  5 เมษายน  2556 
วาระท่ี 4  ตัง้แต่   5 เมษายน    2556    ถงึ  7 เมษายน  2559 
 
สรุปจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุส าหรับในปีท่ีผ่านมาเพ่ือประกอบการพจิารณา  ดงันี ้
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท   บริษัทจดัประชมุทัง้หมด  12 ครัง้  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน  12 ครัง้ 
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ข้อมูลกรรมการ 
 
ชื่อ  - นามสกุล นายทวีวฒัน์ ตติยมณีกลุ 
 อายุ 70 ปี  
ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 29 พฤษภาคม 2544 (นบัแต่วนัท่ีแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน) 
            
ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบนั 
ประถมศกึษา - - 
 

สถาบนั  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ช่ือหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 

ปีที่เข้าร่วม 2547 
 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ ค้าปลีก Home center 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มณีพณิ บริษัทโฮลดิง้ 
2532 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สตาร์แฟชัน่ (2551)  ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น(ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์) 

บริษัทจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ 
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 

ไม่ม ี ต าแหน่งกรรมการจ านวน 2  แห่ง ไม่ม ี
 บจ.มณีพณิ  
 บจ. สตาร์แฟชัน่ (2551)  
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การมีส่วนได้เสียในลกัษณะต่อไปนี ้กับบริษทั/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษทัร่วม/ หรือนิตบิุคคลที่มคีวามขดัแย้งในปัจจุบนั
และช่วง  2 ปี ที่ผ่านมา 

  1.ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
  2.ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  
  3.ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมนียัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 

 
จ านวนหุ้นที่ถอืครอง ไม่มีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท      
 
จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง   จ านวน  5  วาระ  จากจ านวนปีทัง้หมด 15 ปี ได้แก่   
วาระท่ี 1  ตัง้แต่  29 พฤษภาคม 2544    ถงึ  8 เมษายน   2547 
วาระท่ี 2  ตัง้แต ่   8 เมษายน     2547    ถงึ  4 เมษายน   2550 
วาระท่ี 3  ตัง้แต ่   4 เมษายน     2550    ถงึ  7 เมษายน   2553 
วาระท่ี 4  ตัง้แต่    7 เมษายน     2553    ถงึ  5 เมษายน   2556 
วาระท่ี 5  ตัง้แต่    5 เมษายน     2556    ถงึ  7 เมษายน   2559 
 
สรุปจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุส าหรับในปีท่ีผ่านมาเพ่ือประกอบการพจิารณา  ดงันี ้
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท       บริษัทจดัประชมุทัง้หมด  12 ครัง้  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน  12 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ      บริษัทจดัประชมุทัง้หมด  12 ครัง้  กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน  12 ครัง้ 
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ข้อมูลกรรมการ 
ชื่อ  - นามสกุล นายชนินทร์ รุนส าราญ 
อายุ 68  ปี  
ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและก าหนด 
 ค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 3 ตลุาคม  2548 
                      
ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบนั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Fort  Hays State University, Kansas, USA 

 

สถาบนั  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ช่ือหลักสูตร  DCP Refresher ปี 2549 

 Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 

 Director Certification Program (DCP) ปี 2545 

 Role of Chairman Program (RCM) ปี 2544 
 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ ค้าปลีก Home center 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ  บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ ค้าปลีก Home center 
2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอส บ ีแอล ลิสซิง่ ธุรกิจ Leasing 
2546 - 2556 กรรมการตรวจสอบ  ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง   
บมจ. สามคัคีประกนัภยั ธุรกิจประกนัภยั 

2529 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ ธุรกิจประกนัภยั 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์) 

บริษัทจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ 
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท 

ต าแหน่งกรรมการจ านวน 1 แห่ง ต าแหน่งกรรมการจ านวน 1 แห่ง ไม่ม ี
บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ บจ. เอส บ ีแอล ลิสซิง่  
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การมีส่วนได้เสียในลกัษณะต่อไปนี ้กับบริษทั/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษทัร่วม/ หรือนิตบิุคคลที่มคีวามขดัแย้งในปัจจุบนั
และช่วง  2 ปี ที่ผ่านมา 

  1. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดอืนประจ า 
  2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  (เช่น ผู้สอบบญัช ีท่ีปรึกษากฎหมาย)  
  3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมผีลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
                  
คุณชนินทร์  รุนส าราญ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบญัชีและการเงนิ 
 
จ านวนหุ้นที่ถอืครอง         ไม่มีการถอืครองหลกัทรัพย์ของบริษัท       
 
จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง   จ านวน  4  วาระ  จากจ านวนปีทัง้หมด 11 ปี ได้แก่   
วาระท่ี 1  ตัง้แต่   3 ตลุาคม    2548    ถงึ  4 เมษายน   2550 
วาระท่ี 2  ตัง้แต ่  4 เมษายน  2550    ถงึ  7 เมษายน   2553 
วาระท่ี 3  ตัง้แต่   7 เมษายน  2553    ถงึ  5 เมษายน   2556 
วาระท่ี 4  ตัง้แต่   5 เมษายน  2556    ถงึ  7 เมษายน   2559 
 
สรุปจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุส าหรับในปีท่ีผ่านมาเพ่ือประกอบการพจิารณา  ดงันี ้
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท       บริษัทจดัประชมุทัง้หมด  12 ครัง้   กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน  12 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ      บริษัทจดัประชมุทัง้หมด  12 ครัง้   กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน  12 ครัง้ 
3. การประชมุคณะกรรมการสรรหา          บริษัทจดัประชมุทัง้หมด    3 ครัง้   กรรมการได้เข้าร่วมประชมุจ านวน    3 ครัง้  
    และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
 
ค านิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดังนี ้
 

 “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีมีอิสระในการแสดงความเห็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นผู้
ที่ไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง หรือสว่นได้เสยีตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม คณุสมบตัิของกรรมการ
อิสระมี ดงันี ้
 

1. ถือหุ้นน้อยกวา่ร้อยละ 1 ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้
นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. มีความเป็นอิสระไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม 
หรือบริษัทยอ่ย หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถงึไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะ
ดงักลา่วในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอยา่ง
รอบคอบแล้วเห็นวา่การเคยมีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีนัน้จะไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่และการ
ให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการ 

3. มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ต้องไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้
เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

4. ต้องไมเ่ป็นผู้ที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ าในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

5. ต้องไมเ่ป็นผู้ที่เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
6. สามารถปฏิบตัิหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระโดยไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ฯ รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

7. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ ได้อยา่งเป็นอิสระ 
 

ซึง่นิยามดงักลา่วเทา่กบัข้อก าหนดที่ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ก าหนดไว้ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
 
ประวัตผิู้สอบบญัชี 
คุณสุมนา พนัธ์พงษ์สานนท์  

 คณุสมุนา เร่ิมท างานกบัอีวายตัง้แต่ปี 2538 ปฏิบตัิงานด้านการสอบบญัชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงินและหลกัทรัพย์ ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจการผลิตและการจดัจ าหน่าย ซึง่ครอบคลมุกิจการทัง้ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศท่ีมีสาขาอยู่ทัว่โลก 

 คณุสมุนายงัเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกบัการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อ
การซือ้ขายหรือควบรวมกิจการ นอกจากนัน้ยังมีส่วนร่วมในการเข้าท าการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษส าหรับธนาคารและ
สถาบนัการเงินท่ีประสบปัญหาในปี 2540 

 คณุสมุนาส าเร็จการศกึษาบญัชีบณัฑิตและบญัชีมหาบณัฑิตจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในปี 2538 และ2544 ตามล าดบั 
ปัจจบุนัเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
คุณโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 

 มีประสบการณ์การท างานในส านกังานตรวจสอบบญัชีมามากกว่า 30 ปี และมากกว่า 20 ปีท่ีด ารงต าแหน่งเป็น audit 
partner คณุโสภณมีประสบการณ์ท่ีครอบคลมุกิจการหลากหลายประเภททัง้ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศท่ีมีสาขาอยู่ทัว่โลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจประกนั อสงัหาริมทรัพย์ ก่อสร้างและ
ธุรกิจการผลิต 

 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 มาเป็นเวลากว่า 23  ปี  ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วน  ฝ่ายตรวจสอบบญัชีของ
ส านกังานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลกูค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานควบคมุงานสอบบญัชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมาก มีประสบการณ์ในการให้บริการ
ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการการผลิตและธุรกิจจัดจ าหน่าย และธุรกิจโรงแรม 
นอกจากนี ้คณุชยพลยงัมีประสบการณ์ในการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาด้านการบริหารและท าการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษกรณี
แก่หลายบริษัทเพื่อวตัถปุระสงค์ของการซือ้ขายกิจการ  

 คณุชยพลส าเร็จการศกึษาปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  และ ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยั
รามค าแหง  
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คุณพมิพ์ใจ มานิตขจรกิจ 
 นางสาวพิมพ์ใจ ได้เร่ิมเข้าท างานท่ีบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากดั ในปี 2535 ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วน 

ฝ่ายตรวจสอบบญัชีของส านักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจจดัจ าหน่าย และธุรกิจให้บริการ และมี
ประสบการณ์ท่ีส าคัญครอบคลุมทัง้งานด้านการตรวจสอบบญัชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การ
เสนอขายหุ้นเป็นการทัว่ไป รวมถงึการให้ค าปรึกษาอื่นๆแก่ลกูค้าตรวจสอบบญัชี นอกจากนี ้นางสาวพิมพ์ใจยงัได้เข้าร่วมเป็น
คณะอนกุรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบญัชี 

 นางสาวพิมพ์ใจส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาการบญัช ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ  27.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น อาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ 

หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบยีนก าหนด  
หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชมุกอ่นผู้ รับมอบ

ฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
 

ข้อ  28.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี    มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้าคน 
หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และไมว่า่ในกรณีหนึง่กรณี
ใดจะต้องมีหุ้นรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

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

 
ข้อ  29.  ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้หุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้าคนร้องขอและท่ีประชมุลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 
 

มตขิองท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ  29.  วรรคสาม   
               มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด. 

(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  



สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 1 
โรงแรมแมดาริน กรุงเทพ 

เลขท่ี 662  ถนนพระราม 4  แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500 

หมายเหตุ แนะน าเส้นทางเข้าสู ่โรงแรมฯ 2 ทาง 

      1. รถไฟใต้ดิน MRT : ลงสถานีสามยา่น : ทางออกหมายเลข 1 ไปวดัหวัล าโพง แล้วข้าม  
            ถนนสีพ่ระยา ระยะทางประมาณ  0.2 กม.ถึงโรงแรม 

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