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The HomePro’s stock is traded on the Thailand Stock Exchange (SET 
- hmpro, BB - hmpro:tb). 

HomePro is the leading home improvement retailer in Thailand. 

Our products range cover 60,000 items.   We operate 68 stores 
nationwide, providing complete services as One Stop Shopping to 
attain highest customer satisfaction.  
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การด าเนินการประชุม 

 ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจง้ไวต้าม
หนังสือเชิญประชุม โดยผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้รายละเอียดของแต่ละ
วาระก่อนการลงคะแนน 

 หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้ซกัถาม ใหย้กมือข้ึน พร้อม
แจง้ช่ือ นามสกุล จากนั้นให้ผูถื้อหุ้นแจง้ขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้ซักถาม เพื่อให้
ท่ีประชุมตอบขอ้ซกัถามดงักล่าว 
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การด าเนินการประชุม 

 บริษทัฯ ใชว้ิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) โดย
หลงัจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง  โดยจะแจง้วา่หากมีท่านใดไม่
เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหย้กมือข้ึน  จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปเกบ็ใบลงคะแนนในส่วนท่ี ไม่เห็น
ดว้ย หรือ งดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจง้ต่อท่ีประชุม ทั้งน้ีในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะ
น าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหกัจากคะแนนเสียงทั้งหมด 
 

 ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัไดน้ าคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตาม
ความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 
 

 ส าหรับใบลงคะแนนในส่วนท่ีเห็นดว้ย ท่ีไม่ไดเ้ก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่าน
ส่งคืนหลงัจากจบการประชุม 
 

 ส าหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
สามารถดูไดจ้ากส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่4 (หน้า 55)ในหนงัสือเชิญประชุม 
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การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม  การส่งค าถามล่วงหน้า และ ตัวแทนอสิระ 

 ทั้งน้ีเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ถึงรายละเอียดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 น้ี 
บริษทัไดท้  าการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและ English ไวบ้น Website พร้อมทั้งแจง้ข่าว
ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 19 กนัยายน 2557 

 บริษทัไดมี้การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 3 
ตุลาคม 2557 ไดท่ี้หน่วยงาน นกัลงทุนสัมพนัธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นส่งค าถามมายงั
บริษทัฯ ทั้งน้ีไดร้วบรวมค าถามและจะตอบพร้อมกบัรายละเอียดตามวาระต่อไป 

1. ส านักงานกฎหมาย  Wissen & Co Limited คือ คุณศิรินภา  รัตนโกศล  เพื่อเป็นตวัแทนอิสระ 
และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

2. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงขออาสาสมคัรจากผู ้
ถือหุน้รายยอ่ย เพื่อเป็นตวัแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 
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วาระการประชุม 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมติัใหจ้ดัสรรก าไรสะสม และจ่ายปันผลระหวา่งกาล 

วาระที่ 3 พิ จ า รณาอ นุมั ติ ให้ ล ด ทุนจดทะ เ บี ยนจ าก ทุนจดทะ เ บี ยน เ ดิ ม 
10,959,900,988 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 10,959,456,991 บาท โดย
วิธีการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผลตามมติ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 จ านวน 443,997 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 
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วาระการประชุม 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 1,369,940,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

วาระที ่6 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
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พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
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 ตามที ่เลขานุการทีป่ระชมุ ไดจั้ดท ารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 และไดจั้ดส่งใหต้ลาดหลักทรัพย์ภายใน

ระยะเวลา 14 วนันับแตว่นัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  

 

 คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จงึเสนอ

ตอ่ผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ทัง้นีไ้ด ้

แนบรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ที่ไดจั้ดส่งใหพ้รอ้มกับหนังสอื

เชญิประชมุในครัง้นีแ้ลว้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับที ่1 หนา้ 7 - 36) 

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน 

 จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน 
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 พจิารณาอนุมตัใิห้จัดสรรก าไรสะสม และจ่ายปันผลระหว่างกาล 
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ผลการด าเนนิงานในชว่ง มกราคม – มถินุายน 2557 



Footprint in Thailand as at June 30, 2014 

Greater Bangkok 

Samutsakhon 

Ubonrachathani 

Upcountry 

2 Phuket 

2 Had Yai 

Pattaya 

3 Nakornratchasima 

2 Chiang Mai 

Hua-Hin 

Samui 

Khonkaen 

Phitsanulok Udonthani 

Suratthani 

Chonburi 

Rayong 

Ayutthaya 

Krabi 

NakhonSrithammarat 

Nakhonpathom 
Chachoengsao 

Roi-et 

Suphanburi 

Lopburi 

Sakonnakhon 

Trang 

Burirum 

Nakhonsawan 

Ratchaburi Chathaburi 

Chumphon 

Prachinburi 

Phare 

Kanchanaburi Chaiyaphum 

Phuttamonthon 

Phetchabun 
Loei 

Chiang Rai 

HomePro      21 Stores 

Mega Home  1 Store 

HomePro      45 Stores 

Mega Home   3 Stores 

Lampang 

Prachuapkhirikhan 

Surin 
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19,107 
23,102 

24,073 
28,363 

34,542 

                    

FY. 
40,112 

Sustainable Sales Growth 
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Unit : MB 

1H’14 NPAT growth by 6.8%, and NPAT % to 
Sales decreased from 7.4% to 6.6%. 

1,422 1,519 1,638 
2,005 

2,671 

6.8%
7.1%

7.7% 7.6%
7.4%

6.6%

                1H14

NPAT %on Sales

0.28 0.29 
0.28 

0.38 

0.13 0.14 

                1H14

NPAT EPS

NPAT & EPS 

EPS in 2013 taking full dilution impact of stock 
dividend (interim) at the ratio of 6:1 paid in 
November 2013.   
EPS in 1H14 taking dilution effect impact at 
ratio of 7:1 paid in May 2014 (Final). 

FY. 
3,068 
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Mega Home 

Nhongkai 

Bo Win (Chonburi) 

15 

Rangsit 

Mae Sot 

Target Customer 

Project Owners / Contractors 

Resellers 

Home Owner 
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Malaysia 

• Malaysia is just next door to Thailand. It’s convenience for our 
first setup. 

• Customer behavior is similar to Thailand. 

• High purchasing power.  



Mall Korat was closed down in Apr 2014 and expected to be relocated  to new site in Korat in 4Q’14. 

2014 Store Expansion Plan 

Nhongkai 

Lampang 

Prachuapkhirikhan 

Bor Win 
(Chonburi) 

Surin 

2014 No. of New stores 

    Greater Bangkok 21 

    Upcountry 49 - 50 4 

    Malaysia 1 

    Total (stores) 70 - 71 4 1 

Our stores in 2014 

1Q Nhongkhai 28 Feb 

2Q 

Lampang 11 Apr 

Bor Win (Chonburi) 25 Apr 

Prachuapkhirikhan 9 May 

Surin 16 May 

3Q Chiang Mai 3 Sep 

4Q 

Korat  and  Sriracha Oct 

Phuket  and  Pattaya Dec 

KL, Malaysia  

Malaysia 

8 2 1 
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Kids’ Toilet Project :) 
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Corporate Social Responsibility 

41 
Provinces 

153 
Schools 

2,061 
Rooms 
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การจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

 คณะกรรมการไดร้่วมพจิารณาเกณฑก์ารจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารอง เห็นควร
เสนอทีป่ระชมุเพือ่อนุมัตจัิดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 5% 
ของก าไรสทุธ ิเพิม่อกีเป็นจ านวนเงนิเทา่กบั 76.70 ลา้นบาท 

รายละเอยีด จ านวนเงนิ 

- ก าไรสทุธติามงบเฉพาะกจิการ 
(มกราคม – มถินุายน 2557) 

1,532.15 ลา้นบาท 

- เกณฑก์ารจัดสรรเงนิก าไร 5% 76.70 ลา้บาท 
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การจา่ยเงนิปันผล 
 
 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทก าหนดไวไ้มต่ ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธใิน

แต่ละปี ทัง้นี้การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะมกีารน าปัจจัยตา่ง ๆ มาพจิารณาประกอบ 
เชน่ ผลการด าเนนิงาน และฐานะการเงนิของบรษัิท สภาพคลอ่ง และ ปัจจัยอืน่ ๆ  

ประวัติการจ่ายเงินปันผล 
2554 2555 2556 

อตัราการจา่ยหุน้ปันผล  
(หุน้เดมิ : หุน้ปันผล) 

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

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

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

มลูคา่หุน้ปันผล ตอ่หุน้ (กอ่นปรับลด) 0.1429 0.366700 0.3096 

เงนิสดปันผลตอ่หุน้ 0.1659 0.040823 0.0345 

รวมมลูคา่การจา่ยปนัผล 0.3088 0.407523 0.3441 

อตัราการจา่ยเงนิปันผล 83.61% 98.03% 97.62% 
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การจ่ายปันผล 
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายปันผล

จากก าไรสะสม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

จ านวน ตอ่หุน้ (บาท) 

จา่ยปนัผลเป็นหุน้สามญัในอตัรา 8 ตอ่ 1  
เป็นจ านวนหุน้ไมเ่กนิ 1,369.94 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

- จา่ยปันผลเป็น หุน้สามญั คดิเป็นเงนิไมเ่กนิ 1,369.94 ลา้นบาท 0.125000 

- และ จา่ยปันผลเป็น เงนิสด คดิเป็นเงนิไมเ่กนิ 152.22 ลา้นบาท 0.013889 

รวมเป็นการจา่ยปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.138889 

ทัง้นีใ้นการจ่ายหุ้นปันผล กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดมิหลังการจัดสรรหุ้น
ปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125000 บาท 
โดยเงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
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การเครดติภาษี 

ในการจ่ายปันผลในครัง้นี ้บริษัทจ่ายจากก าไรสะสมที่กิจการต้องภาษีเงินได้
นิตบิุคคลในอัตราดังนี ้

อตัราภาษนีติบิคุคล 
คดิเป็นเงนิ
โดยประมาณ 

ตอ่หุน้ (บาท) 
โดยประมาณ 

- อตัราภาษีรอ้ยละ 20  1,522.16 ลา้นบาท 0.138889 
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ก าหนดการเก่ียวกับการจ่ายปันผล 

รายละเอยีด วนัที ่

- วันทีต่ลาดหลกัทรัพยฯ์ ขึน้เครือ่งหมาย XD 21 ต.ค. 57 

- ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล 
(Record date) 

24 ต.ค. 57 

 - รวมรวบรายชือ่ตาม มาตรา 225 ของพรบ. 
หลกัทรัพย ์โดยวธิกีารปิด   สมดุทะเบยีนพักการ
โอนหุน้ 

27 ต.ค. 57 

 - จา่ยเงนิปันผล 13 พ.ย. 57 
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 คณะกรรมการ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ 
 

• จัดสรรทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 76.70 ลา้นบาท 

• จา่ยปันผลเป็นหุน้สามัญในอัตรา 8 ตอ่ 1 หรอืคดิเป็นอตัราหุน้ละ 0.125000 บาท 

• จา่ยปันผลเป็นเงนิสด ในอตัราหุน้ละ 0.013886 บาท 
 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลังการจัดสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้่ายปันผล

เป็นเงนิสดแทนการจา่ยหุน้ปันผลในอัตราหุน้ละ 0.125000 บาท 

 

ทัง้นีร้ายละเอยีด ของการส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยปันผล เป็นไปตามขอ้มลูที่

แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน 

 ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนนจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และ

จา่ยปันผล 
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 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 10,959,900,988 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 10,959,456,991 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจด
ทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 จ านวน 443,997 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 
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 ปัจจุบันบรษัิทมหีุน้จดทะเบยีนคงเหลอื ซึง่เกดิจากการจ่ายหุน้ปันผลตามมตทิีป่ระชมุสามัญผู ้

ถอืหุน้ประจ าปี 2557 เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2557 โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

รายละเอยีด จ านวนหุน้ 

- จ านวนหุน้ทีม่มีตอินุมัต ิเป็นจ านวนไมเ่กนิ 1,370,350,000 

- จ านวนหุน้ทีจ่า่ยเป็นหุน้ปันผลจรงิ 1,369,906,003 

จ านวนหุน้คงเหลอืจากการจา่ยหุน้ปนัผล 443,997 
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 ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายจงึตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียน  

ตามจ านวนหุน้ทีค่งเหลอืดังกลา่ว ซึง่มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ ละ 1 บาท มรีายละเอยีดดังนี ้

 

• ทนุจดทะเบยีนเดมิ   10,959,900,988 บาท 

 

• จ านวนทีข่อลดทนุ             443,997 บาท 

 

• ทนุจดทะเบยีนใหม ่   10,959,456,991  บาท 

 

มลูคา่หุน้ละ      1 บาท 

 

• เป็น หุน้สามญั   10,959,456,991  หุน้ 

 

ทัง้นี้ส าหรับรายละเอยีดการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษัิท ปรากฏตาม

หนังสอืเชญิประชมุหนา้ 4 
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 มตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในวาระนี้ ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนน 

 คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 

443,997 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท คดิเป็นจ านวน 443,997 บาท พรอ้มทัง้

แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบยีน 

ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 
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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,369,940,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
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 ตามมตกิารจ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญ ในวาระที ่2 บรษัิทจะตอ้งจัดสรรหุน้สามัญเพือ่

รองรับการจ่ายปันผลดังกลา่วเพิม่ขีน้จ านวน 1,369,940,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 

1 บาท พรอ้มทัง้แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษัิท เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการ

เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

 

• ทนุจดทะเบยีนเดมิ   10,959,456,991 บาท 

 

• จ านวนหุน้เพิม่ทนุ    1,369,940,000  บาท 

 

• ทนุจดทะเบยีนใหม ่   12,329,396,991  บาท 

 

มลูคา่หุน้ละ      1 บาท 

 

• เป็น หุน้สามญั   12,329,396,991  หุน้ 

 

ทัง้นี้ส าหรับรายละเอยีดการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษัิท ปรากฏตาม

หนังสอืเชญิประชมุหนา้ 5 
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 คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 

1,369,940,000 บาท พรอ้มทัง้แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

 มตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในวาระนี้ ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนน 
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 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
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 ตามมตใินวาระที ่4 เรือ่งการเพิม่ทุนจดทะเบยีน จ านวน 1,369,940,000 บาท เพือ่

รองรับการจา่ยหุน้ปันผล 

 

 คณะกรรมการ จงึขอเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในการจัดสรรหุน้ดังกลา่วดังนี้ 

 

• จดัสรรหุน้จ านวน 1,369,940,000 หุน้ เพือ่รองรบัการจา่ยหุน้ปนัผล 

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน 

 ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนน 
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 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ   (ถ้าม)ี 
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