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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ของ 

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

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

รายช่ือผู้สอบบัญชีจากบริษัทส านักงานอวีาย จ ากดั  
1.นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5872   
 
รายช่ือตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน 
1.นางสาวชโนบล  พรหมสถิต    ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั วสิเซ่น แอนด ์โค จ ากดั 
2.นางสาวรตินนัท ์ วงศว์ชัรานนท ์   ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 
 



2  

จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
นายอนนัต ์อศัวโภคิน  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมคร้ังน้ี  ไดร้ายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงองคป์ระชุม ดงัน้ี  มีผูถื้อ

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

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

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น 
หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซักถาม ให้ยกมือข้ึนพร้อมแจง้ช่ือจากนั้นให้ผูถื้อหุ้นแจง้ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซักถาม 

เพื่อใหท่ี้ประชุมตอบขอ้ซกัถาม 
 

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

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัไดน้ า
คะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บนัทึกลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้   

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

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

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 1.การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และช่ือกรรมการ  

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

2. การส่งค าถามล่วงหน้า 
บริษทัไดมี้การเปิดโอกาสใหผ้ถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ไดท่ี้หน่วยงาน                 

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

ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษไวบ้น Web Site ของบริษทั  พร้อมทั้งแจง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วนัท่ี                       
7  มีนาคม  2559   

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

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ได้พจิารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมีมติ ดงัรายละเอียดต่อไปนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

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

 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า

คร่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    
มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

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

 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

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

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

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

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

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

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

มติท่ีประชุม จ านวนหุน้            ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

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

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

หลงัจากจบวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดงันี้ 

คุณบุญช่วย ต้ังวัฒนศิริกุล ถาม 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จถา้ดูจากยอดขายเพ่ิมข้ึนประมาณ 9.5% แต่ว่ายอดค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนถึง 10.73 หรือ 1.3% สาเหตุของการท่ี

ค่าใชจ่้ายมากกวา่รายไดท่ี้เพ่ิมเกิดจากอะไร  

กรรมการตอบ ในขณะน้ีบริษทัไดข้ยายการลงทุนไปในธุกิจใหม่ ในส่วนของ Mega Home หรือ มาเลเซีย ซ่ึงทั้งสองธุรกิจน้ีเป็น

ธุรกิจใหม่เป็นช่วงของการลงทุนท าใหมี้ค่าใชจ่้ายสูง ซ่ึง Mega Home ขณะน้ีก็เร่ิมมีก าไรแลว้ แต่มาเลเซียเพ่ิงเปิดด าเนินการไดเ้พียงสาขา

เดียว  การเฉล่ียค่าใชจ่้าย Head Office ส าหรับหน่ึงสาขาจึงยงัไม่เพียงพอ  เพราะฉะนั้นในมาเลเซียก็ยงัขาดทุนอยู ่ 

คุณบุญช่วย ต้ังวัฒนศิริกุล ถาม 

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

กรรมการตอบ มาเลเซียขาดทุนเพราะเพ่ิงมีอยู่สาขาเดียว คือ  ในการไปเปิดสาขาจะมีค่าใช้จ่ายส่วนของ Head Office ส าหรับ       

ในระดบัสาขามีก าไรไม่ขาดทุน  แต่เม่ือรวมค่าใชจ่้ายในส่วนของ Head Office ในมาเลเซียเขา้ไปจึงส่งผลให้ขาดทุน เพราะว่าขนาดของ

ธุรกิจยงัไม่เพียงพอท่ีจะครอบคลุมค่าใชจ่้ายในส่วนของ Head Office แต่เม่ือมีการเปิดสาขามากข้ึนจึงจะมีก าไร 
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คุณบุญช่วย ต้ังวัฒนศิริกุล ถาม 

ใน Annual Report หน้าท่ี 176  ท่ีระบุเร่ืองคดีฟ้องร้องไวว้่า  ในเดือนเมษายน ปี 2558 เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินของจงัหวดัท่ีตั้งสาขาแห่งหน่ึง   

ถูกผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินฟ้องร้องเก่ียวกบัเร่ืองการออกใบอนุญาตใหก้บัผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินโดยยืน่ค  าร้องต่อศาลปกครอง อยากทราบ

วา่เกิดจากอะไร  

กรรมการตอบ สาขาท่ีหมายถึงคือ สาขาสุโขทยั   โดยในคดีน้ีบริษัทฯได้ร้องสอดเข้าเป็นคู่ความในคดีแลว้เพ่ือรักษาสิทธิของ

บริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ได้ยื่นค าให้การและแถลงข้อเท็จจริงต่อศาลแล้วว่าการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของบริษัทฯ ไม่ขัดหรือแยง้กับ

กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคารฯ กฎหมายผงัเมือง และกฎหมายอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  เวลาบริษทัจะไปเปิด  

ท่ีสาขาไหน ก็จะด าเนินการตามกฎหมายอย่างถูกตอ้ง มีผูฟ้้องว่าบริษทัไปท าผิดกฎหมายขอ้น้ีๆ แต่ขอ้เท็จจริงกฎหมายมีขอ้อนุญาตไว ้  

ซ่ีงศาลจะป็นผูพิ้สูจน์วา่เราถูกตอ้งหรือไม่  และขอเรียนวา่บริษทัไดด้  าเนินการขออนุญาตก่อสร้างถูกตอ้งทั้งหมด   

คุณบุญช่วย ต้ังวัฒนศิริกุล ถาม 

ในส่วนของผูถื้อหุน้มีการปรับปรุงตวัเลขประมาณ 68 ลา้น คืออะไร 

คุณวรรณตีอบ  เกิดจากท่ีบริษทัไปลงทุนท่ีมาเลเซีย แลว้จะมีการแปลงค่าของเงิน ใน Balance Sheet  ก็จะมีส่วนต่างเน่ืองจากว่า

ค่าเงินของมาเลเซียอ่อนลง จากเดิมท่ีบริษทัไปลงทุนท่ีอตัราแลกเปล่ียนประมาณ 10 บาทต่อริงกิต ขณะน้ีอยูท่ี่ประมาณ 8 บาทเศษๆ  ก็จะ

ข้ึนลงตามอตัราแลกเปล่ียนและเป็นก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง(Unrealized Loss)  

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ถาม 

ค าถามท่ี 1  เก่ียวกบัการขาดทุนท่ีสาขามาเลเซียทางดา้นของ Head Office ตวัเงินลงทุน อยากจะทราบวา่มีแผนการจะเปิดในปีน้ีอีกก่ีสาขา   

ค าถามท่ี 2. เก่ียวกบัเร่ือง Margin ระยะหลงั Margin ลดลงอาจจะเป็นเพราะว่าลงทุนมาเลเซียหรือไม่ แต่ผมมีความเห็นว่ามีความจ าเป็น   

ท่ีจะตอ้งวเิคราะห์ใหดี้ ท  าอย่างไรท่ีเราจะ Cover ไดใ้นระยะท่ีไม่นานเกินไป ไม่เช่นนั้นจะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในประเทศ

ไทยดว้ย 

กรรมการตอบ ปีน้ีในมาเลเซียคงเปิดไดอี้ก 1 สาขา เรียนท่านผูถื้อหุ้นว่ามาเลเซียมีกฎเกณฑก์ารบริหารไม่เหมือนกบัในประเทศ

ไทย  ประเทศมาเลเซียมีรัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ิน การขอใบอนุญาตต่างๆระหวา่งรัฐบาลกลางกบัรัฐบาลทอ้งถ่ินมีขั้นตอน  ปีน้ีเปิด

ไดอี้ก 1 สาขา ส าหรับท่านท่ีถามถึงเร่ือง Margin  ขอเรียนว่าในปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากทางสภาวะทางเศรฐกิจท่ีไม่ค่อยดี  ลูกคา้ก็จะซ้ือของ 

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

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

Margin ก็จะสูง เพราะฉะนั้นการท่ี Margin ต  ่าลงเกิดจาก  Mix ของสินคา้ราคาถูกเขา้มาแทนท่ีตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตวั ส่วนวิธีการ    

ท่ีบริษทัพยายามท่ีจะรักษา Margin บริษทัก็พิจารณาอยูต่ลอด 
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คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ถาม 

ถา้เช่นนั้นหมายความว่ามาเลเซียก็ยงัมีผลกระทบต่องบการเงินในอีก 2-3 ปีขา้งหน้าใช่หรือไม่ บริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกันจุดน้ีได้

อยา่งไรบา้ง 

กรรมการตอบ ธุรกิจเม่ือเร่ิมตน้ใหม่ๆ ตอ้งมีเงินลงทุนและมีผลขาดทุนช่วงแรก  เมกาโฮมขาดทุนอยู่ 2 ปี มีผลกระทบต่อโฮมโปร 

แต่ขณะน้ีเมกาโฮมเร่ิมท าก าไร  ปีน้ีก็จะเปิด เมกา โฮม หลายสาขา  เพราะฉะนั้นในการเร่ิมธุรกิจใหม่ทุกคร้ังจะตอ้งมีผลกระทบเร่ืองการ

ขาดทุนในระยะแรก ซ่ึงตอ้งอาศยัความอดทน เน่ืองจากมาเลเซียเพ่ิงเปิดไดปี้กว่า  คาดว่าเม่ือเปิดไดห้ลายสาขาก็จะเหมือนกบัเมกา โฮม  

ก็จะเร่ิมมีก าไร ขณะน้ีทางฝ่ายจดัการของมาเลเซียไดร้ะมดัระวงัและควบคุมค่าใชจ่้ายอยูแ่ลว้ 

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ถาม 

สภาวะแบบน้ีกบัการลงทุนทางมาเลเซียแบบน้ีมีแนวโน้มท่ีเราจะเพ่ิมทุนหรือไม่  ผมหมายถึงว่าเพ่ิมทุนในแง่ใดแง่หน่ึงไม่ว่าจะเป็น      

แง่ของการเพ่ิมทุนจากการใหหุ้น้ปันผลหรือเพ่ิมทุนจากการเพ่ิมทุนโดยท่ีใหผู้ถื้อหุน้เดิมมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้เพ่ิม แนวโนม้มีหรือไม่ 

กรรมการตอบ ไม่มีนโยบายเพ่ิมทุนอีก  เพราะบริษทัยงัคงมีเงินสดเหลือพอส าหรับการลงทุนเปิดสาขาโดยไม่ตอ้งเพ่ิมทุน 

คุณวรารัตน์ วิวัฒนภูษิต ถาม 

ค าถามท่ี 1  เร่ืองเปิดสาขาของโฮมโปรท่ีมาเลเซียไดข่้าวมาว่ามีปัญหาเร่ืองพนักงานว่าหาพนักงานค่อนขา้งยาก ซ่ึงถา้เราเอาพนักงาน    

คนไทยเขา้ไปก็มีปัญหาเร่ืองการส่ือสารแลว้ในอนาคตเราจะเปิดสาขาอีกหลายๆสาขาเราจะมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 

 ค  าถามท่ี 2 ท่ีอรัญประเทศไดข่้าวว่าสินคา้ขายดีของเมกาโฮมเน่ืองจากเป็นร้านท่ีค่อนขา้งครบวงจรในอรัญประเทศ แลว้ผลตอบรับ     

เป็นอยา่งไรบา้ง ขายดีหรือไม่ 

กรรมการตอบ ส าหรับในมาเลเซียพนักงานหายากจริง แต่ทุกๆธุรกิจก็หายากเหมือนกนั  ซ่ึงเป็นโจทยท่ี์เราตอ้งแกแ้ต่ก็อยู่ในวิสัย   

ท่ีแกไ้ด ้ส าหรับท่ีสาขาอรัญประเทศเป็นสาขาของเมกาโฮม ซ่ึงท่ีอรัญประเทศก็ขายดี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่คร่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

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

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

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

 1.   นายชชัชาติ    สิทธิพนัธุ์  กรรมการ 

 2.   นางสุวรรณา  พุทธประสาท  กรรมการ 

 3.   นายทววีฒัน์   ตติยมณีกุล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 4.   นายชนินทร์   รุนส าราญ    กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนด

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

ปรากฏวา่ไม่มีบุคคลเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั    
 

  ส าหรับนายทวีวฒัน์ ตติยมณีกุล ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

 2544  นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 15 ปีต่อเน่ือง    และนายชนินทร์ รุนส าราญ ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548  นับถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 11 ปีต่อเน่ือง    แต่เน่ืองจาก

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบติั และเห็นว่านายทวีวฒัน์  และนายชนินทร์       

มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์

และความช านาญในธุรกิจคา้ปลีกเป็นอย่างมาก และคุณชนินทร์ ยงัเป็นผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญดา้น

บญัชีและการเงิน ซ่ึงจะสามารถให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ให้กับบริษทัไดเ้ป็นอย่างดี และยงัคงสามารถด ารง

ความเป็นอิสระได้  จึงเห็นสมควรแต่งตั้ งนายทวีวฒัน์  และนายชนินทร์ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าจ านวนคณะกรรมการในปัจจุบันมีความ

เหมาะสมแล้ว  และเท่ากับจ านวนตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีก าหนดว่าคณะกรรมการ                    

ควรประกอบดว้ยจ านวนกรรมการ 5-12 คน  บริษทัยงัไม่มีนโยบายการเพ่ิมจ านวนกรรมการ และไดพิ้จารณาตาม

หลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเ ห็นว่ากรรมการทั้ งส่ีท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินงานของบริษทั และในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา กรรมการของบริษทัไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษทั

ผูส้อบบญัชี   

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

ช่ือ  - นามสกุล นายชชัชาติ    สิทธิพนัธุ์ 

อายุ 49  ปี 

ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มิถุนายน  2558 

ประวัติการศึกษา 

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

 

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

 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

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

และประธานคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

บมจ. ควอลิต้ี เฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

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

บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

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

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2547 - 2554 ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการวชิาการ              
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

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

ต าแหน่งกรรมการจ านวน  1 แห่ง ไม่มี ไม่มี 
บมจ. ควอลิต้ี เฮา้ส์   

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

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

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

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

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

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

ธุรกิจโรงแรม 

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

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

 กรรมการสรรหาและ   
 ก าหนดค่าตอบแทน   

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

2543 - ปัจจุบนั กรรมการ         บมจ. ควอลิต้ีเฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการบริหารความเส่ียง  
กรรมการบรรษทั 
ภิบาล และเลขานุการบริษทั   

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

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ือง
กบัธุรกจิของบริษัท 

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

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

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

ปีที่เข้าร่วม 2547 

 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2544 - ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 

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

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ือง
กบัธุรกจิของบริษัท 

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

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

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



18  

ข้อมูลกรรมการ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง          3 ตุลาคม  2548  
            
ประวัติการศึกษา 

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

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

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

บริหารความเส่ียง   
บมจ. สามคัคีประกนัภยั ธุรกิจประกนัภยั 

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

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่ไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ือง
กบัธุรกจิของบริษัท 

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

 

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

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

ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าคร่ึงหน่ีงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยในวาระน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้การลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี    

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง เห็นดว้ย  
(เสียง) 
(%) 

ไม่เห็นดว้ย 
(เสียง) 
(%) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 
(%) 

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

34,557,323 
(0.3418%) 

168,558  
(ไม่นบัรวม) 

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

39,611,292 
(0.3918%) 

64,838  
(ไม่นบัรวม) 

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

390,058,527 
(3.8588%) 

51,838  
(ไม่นบัรวม) 

นายชนินทร์   รุนส าราญ     กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

9,718,718,434 
(96.1467%) 

389,495,552 
(3.8532%) 

55,940  
(ไม่นบัรวม) 

จ านวนเสียงท่ีลงมติ 1 หุน้ = 1 เสียง 
%  =  เปอร์เซ็นตข์องจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 



20  

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

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

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

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

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

    2.พิจารณาจากผลประกอบการบริษทั ณ ส้ินปี และจะจ่ายเม่ือบริษทัมีก าไร 
  3.พิจารณาจ่ายเม่ือบริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้และพนกังานแลว้ 
 

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

    โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 
ปีท่ีจ่ายค่าตอบแทน จ านวนเงินที่อนุมติั จ านวนเงินท่ีจ่ายจริง 

2556 12,000,000 บาท 11,120,000 บาท 

2557 12,000,000 บาท 10,930,000 บาท 

2558 12,000,000 บาท 10,930,000 บาท 

จ านวนคร้ังของการประชุมของคณะกรรมการในปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี 

คณะกรรมการ จ านวนการประชุมปี 2558 

 - คณะกรรมการบริษทั 12 

 - คณะกรรมการบริหาร 11 

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12 

 - คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3 
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โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นดงัน้ี 
องค์ประกอบค่าตอบแทน จ านวนเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 
    - ประธานกรรมการ 
    - กรรมการ 

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

2. ค่าเบ้ียประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม) 
    - ประธานกรรมการ 
    - กรรมการ 

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

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม
(คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน) 

ค่าเบ้ียประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม) 
     - ประธานกรรมการชุดยอ่ย 
     - กรรมการชุดยอ่ย 

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

 

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

  ทั้ ง น้ี คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมย์ท่ีจะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 คณะกรรมการท่ีไดรั้บค่าตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระน้ี 

   

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

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

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

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

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

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

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

ลา้นบาท) ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

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

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

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

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

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

ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยรวมทั้งปีเป็นเงิน 

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

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

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

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

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

มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงงคะแนน 

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

 
หลงัจากจบวาระที่ 9 ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดงันี้ 
คุณจิตต์ สาวิตต์กุล  ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถาม  

ตามหลกัการก ากบัดูแลท่ีดีในเร่ืองของการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่นั้น  ดิฉันไดเ้ห็นว่าปรากฎอยู่ในเอกสาร Annual Report เรียบร้อย

แลว้ในหน้า 76 ขอเรียนถามว่าบริษทัของเรานั้นจะมีแผนในการท่ีจะให้ไดใ้บรับรองของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย   

ในการต่อตา้นการทุจริต (CAC)  ตามท่ี IOD ไดเ้สนอมาเม่ือไหร่ 

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

Established  และจะพฒันาใหสู้งข้ึนตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี   และภายในบริษทัเองเราก็มีนโยบายท่ีประกาศชดัเจนในเร่ืองของการ

ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ทั้งภายในและจากบุคลากรภายนอก  

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ถาม 

อยากทราบวา่สถานะการของบริษทัขณะน้ีเป็นอยา่งไร   

กรรมการตอบ ท่ีบริษทัตั้งเป้าหมายไวก้็เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ปีน้ีโฮมโปรก็จะขยายสาขาประมาณ 5 แห่ง  เมกา โฮม     

เซ็นเตอร์ จ านวน 4 แห่ง และโฮมโปร มาเลเซีย อีก 1 แห่ง  

คุณบุญช่วย  ต้ังวัฒนะสิริกุล ถาม 

ค าถามท่ี 1 การขยายตวัไปต่างประเทศของโฮมโปรเราขยายตวัไปท่ีประเทศมาเลเซีย ค าถามก็คือวา่มีโครงการท่ีจะขยายตวัไปประเทศอ่ืน

นอกจากประเทศมาเลเซียหรือไม่  

ค าถามท่ี 2  ตอนน้ีในต าแหน่งของโฮมโปรในประเทศไทยเราอยูใ่นต าแหน่งท่ีเท่าไหร่ และก็ Market Share เป็นอยา่งไร 

กรรมการตอบค าถามแรก   บริษทัมีแผนขยายตลาดไปใน AEC  รอบๆประเทศไทย  ซ่ึงก าลงัศึกษาอยูห่ลายๆประเทศ   ในแต่ละประเทศ

ก็มีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั กต็อ้งใชเ้วลาในการพิจารณา  แต่คง Focus ไปในประเทศ AEC เป็นหลกั    

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

อยากจะเรียนถามเก่ียวกบัเร่ืองธุรกิจ Bike Club ว่าปัจจุบนัมีความคืบหน้าในผลด าเนินการอย่างไร  มีแผนว่าจะขยายสาขาอย่างไร และ

ตอ้งใชอี้กก่ีสาขาถึงจะ Break Even 

กรรมการตอบ ปีน้ีบริษทัมีขยายกลุ่มของสินคา้เพ่ือรองรับกบัฐานลูกคา้โฮมโปรกลุ่มเดิม  และก็ขยายไปท า Bike Club สาขาแรก

เปิดไปแลว้ท่ีสาขาชยัพฤกษ ์ ผลของการเปิดสาขาแรกก็เป็นไปตามเป้าหมาย ในปีน้ีเราก็มีโอกาสท่ีขยายเพ่ิมเติม  สาขาท่ีสองก็จะเปิดท่ี

สาขาพระราม 3  ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาพิจารณาวา่ใน  Segment ของจกัรยาน ตลาดเป็นอยา่งไร การแข่งขนัเป็นอยา่งไร คงใชเ้วลาช่วงท่ีเรา

เปิดสัก 2-3 สาขา จึงจะเขา้ใจตลาดมากข้ึนก่อนท่ีจะขยายตวัไปมากกวา่น้ี 

คุณภานุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์  ถาม 

สอบถามใน Annual Report หน้า 67 การสะสมหุ้นของพนักงาน  อยากจะทราบรายละเอียดว่าการสะสมหุ้นไปถึงไหนแลว้ อยากจะ

ทราบวา่จ านวนหุน้ทั้งหมดเท่าไหร่ แลว้ในแต่ละปีมี Budget หรือวา่จ านวนหุน้ในแง่ของเพดานสักประมาณเท่าไหร่  และในระยะเวลาท่ี

บอกวา่ 5 ปี  ประเมินคร่าวๆ จ านวนหุน้ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่  

กรรมการตอบ ท่ีผูถื้อหุ้นถามเราเรียกว่า EJIP  ก็คือ Employee Joint Investment Program  คือ การหักเงินจากเงินเดือนของ

พนกังาน 5% แลว้ก็ของบริษทัสมทบใหอี้ก  5%  ถือเป็นรายไดข้องพนกังาน  แลว้น าเงินจ านวนน้ีไปซ้ือหุน้ในราคาตลาด   เงินเดือนออก

ก็ตดับญัชีพนักงานรวมกบัเงินในส่วนของบริษทัเพ่ือน าเงินไปซ้ือหุ้นก็จะมีการสะสมมาเร่ือยๆ  โดยในโครงการน้ีเราเร่ิมตั้งแต่ปี 2556 

อายโุครงการประมาณ 5 ปี ก็จะหมดสักประมาณปี 2561 ขอเรียนว่าโครงการน้ีเป็นการสมคัรใจไม่ไดบ้งัคบัพนักงาน  พนักงานคนไหน

สมคัรใจก็เขา้ร่วม จ านวนหุน้นอ้ยมากเพราะเน่ืองจากฐานของจ านวนหุน้ของบริษทัมีมากกวา่หน่ึงหม่ืนสามพนัลา้นหุน้เทียบกบัฐานของ

พนักงานท่ีเขา้ร่วมแลว้ก็ไม่ใช่พนักงานทุกคน  จะไดสิ้ทธิเฉพาะพนักงานตั้งแต่ระดบับริหารข้ึนไป จ านวนหุ้นทั้งหมดปัจจุบนัไม่มาก

และไม่มีผลกระทบต่อ Dilution  เน่ืองจากเป็นการซ้ือหุ้นสะสมจากตลาดหุ้นท่ีซ้ือขายกนัในตลาดทุกเดือน  หุ้นของพนักงานมี Silent  

Period คือ พนักงานจะไม่มีสิทธิขายไดจ้นกระทัง่ครบระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีก็จะปลดล็อคประมาณ 25%  และทยอยปลดล็อค

จนกระทัง่จบโครงการ 

คุณภานุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์  ถาม 

ในหน้าเดิม 67 เร่ืองของบุคลากรในปี 2558 ถา้ดูบุคลากรท่ีสาขาเห็นว่าลดลงแต่จ านวนสาขามีเพ่ิมข้ึน  จึงสงสัยว่าประสิทธิภาพดีข้ึน   

หรือวา่เป็นการ Out Source มากข้ึนหรือวา่อยา่งไร  

กรรมการตอบ  บริษทัมีการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในใหม่  และก็มี Review ส่วนงานต่างๆ จึงส่งผลท าให้เราสามารถใช้

พนกังานในแต่ละสาขาไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน     

คุณสุภาพ  พสุิราช ถาม 

ในหนา้ 135 จะเห็นหุน้กูท่ี้ช าระภายใน 1 ปี  ซ่ึงปีท่ีผา่นมาเราช าระค่อนขา้งสูง เช่ือมโยงกบัหน้า 169 อยากทราบว่าหุ้นปีหน้าหรือสองปี

ต่อไปจ านวนหุน้กูท่ี้ตอ้งช าระทางเรามีภาระสูงขนาดน้ีหรือจะเพ่ิมมากกวา่น้ีหรือไม่   
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คุณวรรณี ตอบ เร่ืองหุ้นกู้ บริษทัไดมี้การทยอยออกหุ้นกูม้าเร่ือยๆ เพื่อใช้ในการขยายงาน บริษทัมี Covenant ท่ีตอ้งปฎิบติัต่อ         

ผูถื้อหุ้นในเร่ืองของการด ารงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ขณะน้ีอยู่ท่ี 0.9  หุ้นกูจ้ะทยอยออกมาเร่ือยๆ  ระยะหลงัอตัราดอกเบ้ีย

ต ่าลงบริษทัก็ไดผ้ลประโยชน์จากการท่ีอตัราดอกเบ้ียต ่าลง ประกอบกับท่ีบริษทัมีเครดิตเรทต้ิงท่ีดีปัจจุบนับริษทัเป็น A+ จึงท าให้มี

ตน้ทุนของการกูท่ี้ต  ่าลงมาเร่ือยๆ  

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

       
 


