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� ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ไดจัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 และไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยภายในระยะเวลา 
14 วันนับแตวันประชุมวิสามัญผูถือหุน 

� คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุน จึงเสนอ
ตอผูถือหุน เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ทั้งนี้
ไดแนบรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ที่ไดจัดสงใหพรอมกับหนังสือไดแนบรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ที่ไดจัดสงใหพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้แลว (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1)

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนน

� จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน
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19 Greater Bangkok Stores 21 Upcountry Stores

2 Chieng Mai

KhonkaenPhitsanulok

Udonthani

Nakhonpathom

Footprint in Thailand
as at December 31, 2010

2 Phuket

Had Yai

Pattaya

3 Nakornratchasima

Hua-Hin

Samui

Suratthani

Chonburi

Rayong

Ayutthaya

Krabi

NakhonSrithammarat

Nakhonpathom
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Sustainable Sales Growth

24,073 

14,224 

15,944 

18,540 

20,329 

Unit : MB

-

14,224 

2006 2007 2008 2009 2010
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684 

768 

6.2%

6.7% 6.9%

7.2%
7.7%

Unit : MB

1,470

1,842

+12%

Rising Other Income

880 

1,072 

1,284 

786 
1,074 

684 

2006 2007 2008 2009 2010

Rent & service Others %on Sales

+36%

Increase in Other Income as contributed by increasing in Rental, Service, Marketing Income and 
Advertising Fees.
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4,494 

843 

962 

21.9% 22.4% 22.6% 22.9% 22.7%

+14%4,662

5,456

Unit : MB

SG&A Expenses

Rise in SG&A in baht term as a result of operational expenses of new stores, in particular, Salaries, 
Transportation, Cost of Services, Maintenance, and Pre-Operating Expenses but slightly declined as 
percentage of sales.

3,116 
3,579 

4,192 3,819 

4,494 

2006 2007 2008 2009 2010

Sale Related Admin Exp %on Sales

+18%
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Unit : MB

4.2% 4.5%

5.2%

5.6%

6.8%

NPAT

601 710 
959 

1,131 

1,638 

2006 2007 2008 2009 2010

NPAT %on Sales

2010 NPAT growth by 44.8% and NPAT % to Sales increased over 2009 from 5.6% to 6.8%.
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EPS

Unit : MB

0.58 

0.37 

0.50 

0.26 

0.38 

Note  :  In 2009, EPS taking full dilution impact of Stock Dividend at the ratio 10:9, and 2010 EPS
taking full dilution impact at the ratio 6:1 of stock dividend paid on 29 October 2010. 

601 710 
959 

1,131 

1,638 
0.26 

2006 2007 2008 2009 2010

NPAT EPS
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Continuous margin expansion through House Brand

An alternative choice of quality products with good value for money.
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Kids’ Toilet

2010

Nakhonpathom :    2 schools / 40 rooms

Computer Lab Construction

Jan 2010 at Nakhon Ratchasima province.

Corporate Social Responsibility

Nakhonpathom :    2 schools / 40 rooms
Nakhonratchasima     :    3 schools / 49 rooms
Patumthani :    3 schools / 49 rooms

Since the beginning of the project  
:  16 provinces / 745 rooms

Planting Mangrove Forest

To plant 100,000-Avicennia within 3-year 
at BangPu, Samutprakran Province.

May 15,2010
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Unit : MB

2010 2009 VAR %

Total Assets 16,592.0 13,872.8 2,719.2 19.6

Total Liabilities 10,353.8 8,662.9 1,690.9 19.5

Total Equities 6,238.2 5,209.9 1,028.3 19.7

Sales 24,072.8 20,329.1 3,743.6 18.4Sales 24,072.8 20,329.1 3,743.6 18.4

Total Revenue 25,914.9 21,799.1 4,115.9 18.9

Net Profit 1,638.4 1,130.9 507.6 44.9

Earning Per Share (Baht) 0.38 *0.26 0.12 44.9

Paid-Up Capital (M. Share) 4,353.0 3,703.9 649.1 17.5

สําหรับรายงานของผูสอบบญัชีไดใหความเห็น แบบไมมีเงื่อนไขและไมมีขอสังเกต

(รายละเอียดงบดุล บัญชีกําไรขาดทุนและรายงานของผูสอบบัญชี ปรากฏตามรายงานประจําป)

* อัตรากาํไรตอหุนป 2009 เปนอัตราหลังการปรับ Dilution อันเกิดจากการจายหุนปนผลระหวางกาลของป 2010 แลว
20



� บริษัทไดจัดทํางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับป สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว และไดผานการพิจารณา
จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2554  วันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 โดย 
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวามีความถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอ
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนน

� จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน
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การจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2553

� ในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการเทากับ 1,627.21 ลานบาทโดย
เกณฑในการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายเทากับ 5% ของกําไร
สุทธิ เปนจํานวนเงิน 81.4 ลานบาท

- ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553
  เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 53 มีมติใหจัดสรรทุนสํารอง
  ตามกฎหมายจากกําไรสุทธิงวดเดือน ม.ค.-มิ.ย. 53   

35.2  ลานบาท

� คณะกรรมการไดรวมพิจารณาเกณฑการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารอง เห็นควร
เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 5% 
ของกําไรสุทธิ เพิ่มอีกเปนจํานวนเงินเทากับ 46.2 ลานบาท

  ตามกฎหมายจากกําไรสุทธิงวดเดือน ม.ค.-มิ.ย. 53   
  จํานวน 702.55 ลานบาท คิดเปนจํานวนเงิน

- คงเหลือตองจัดสรรเพิ่มจากกําไรสุทธิงวดเดือน 
  ก.ค.-ธ.ค. 53 จํานวน 924.66 ลานบาท คิดเปน
  จํานวนเงินที่ตองจัดสรรเพิ่ม เทากับ

46.2 ลานบาท
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การจายเงินปนผล

� นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทกําหนดไวไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิในแตละป ทั้งนี้การพิจารณาจายเงินปนผลจะมีการนําปจจัยตาง ๆ มา
พิจารณาประกอบ เชน ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพ
คลอง และ ปจจัยอื่น ๆ 

�������ก	�
�	����������������ก	�
�	���������

2550 2551 2552

อัตราการจายหุนปนผล (หุนเดิม : หุนปนผล) - - (10 : 9)

มูลคาหุนปนผล ตอหุน (หลังปรับลด) - - 0.4737

เงินสดปนผลตอหุน 0.18 0.35 0.2126

รวมมูลคาการจายปนผล 0.18 0.35 0.6863

อัตราการจายเงินปนผล 48.77% 70.54% 224.60%
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มูลคาตอหุน
มูลคาตอหุน

(หลังปรับลด)

มูลคาหุนปนผล ตอหุน 0.1667 0.1429

��������	
�������������� 29 �.�. 53 �
��������� !"���#
��$%&�'()*"�����+���� 
1/2553 ��)���
 6 *"��#
��$/��� �	) 1 *"���0�%� 1�����
�� /)��������+

มูลคาหุนปนผล ตอหุน 0.1667 0.1429

มูลคาเงินสดปนผล ตอหุน 0.0193 0.0165

รวมมูลคาการจายปนผล 0.1860 0.1594
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�2 ก���ก
�����	��ก��4��
�2
/4(�)/#�)�	)����� !"�%&�'()*"����ก
��	
��0�
%�#5
*��6%��� ก)6ก
� ������7*��� (ก�ก9
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จํานวน ตอหุน (บาท)

จายปนผลเปนหุนสามัญในอัตรา 6 ตอ 1 จายปนผลเปนหุนสามัญในอัตรา 6 ตอ 1 
เปนจํานวนหุนไมเกิน 726.42 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

- จายปนผลเปน หุนสามัญ คิดเปนเงินไมเกิน 726.42 ลานบาท 0.1667

- และ จายปนผลเปน เงินสด คิดเปนเงินไมเกิน 81.40 ลานบาท 0.0193
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รวม % การจายปนผล

มูลคา หุน ปนผล ตอหุน 0.3096 บาท 82.26%

มูลคา เงิน ปนผล ตอหุน 0.0358 บาท 9.53%

คิดเปนมูลคาปนผลตอหุน 0.3454 บาท 91.79%

คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,503.92 ลานบาท
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รายละเอียด วันที่

 - กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) 19 เม.ย. 54

 - รวมรวบรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย โดยวิธีการปด   
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน 20 เม.ย. 54

 - จายเงินปนผล 29 เม.ย. 54
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� คณะกรรมการ จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ

• จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2553 เพิ่มเติมอีก 46.2 ลานบาท
• จายปนผลเปนหุนสามัญในอัตรา 6 ตอ 1 หรือคิดเปนอัตราหุนละ 0.1667 บาท
• จายปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.0193 บาท

ทั้งนี้รายละเอียด ของการสํารองตามกฎหมาย และการจายปนผล เปนไปตามขอมูลที่
แจงแลวขางตน

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนน

� ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ
จายปนผล
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� ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 เกี่ยวกับการ
จายปนผลระหวางกาลเปนหุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด จํานวนหุน

- จํานวนหุนที่มีมติอนุมัติ เปนจํานวนไมเกิน 622,641,062

- จํานวนหุนที่จายเปนหุนปนผลจริง 621,416,056

จํานวนหุนคงเหลือจากการจายหุนปนผล 1,225,006

� ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายจึงตองดําเนินการลดทุนจดทะเบียน  
ตามจํานวนหุนที่คงเหลือดังกลาว ซึ่งมูลคาที่ตราไวหุน ละ 1 บาท มีรายละเอียดดังนี้

• ทุนจดทะเบียนเดิม 4,426,605,527 บาท
• จํานวนหุนคงเหลือ เพื่อขอลดทุน       1,225,006 บาท
• ทุนจดทะเบียนใหม 4,425,380,521 บาท

พรอมทั้งแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน
จดทะเบียน ทั้งนี้รายละเอียดสําหรับการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุมหนา 6 
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� คณะกรรมการ จึงขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 
1,225,006 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจํานวน 1,225,006 บาท พรอมทั้ง
แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 
ตามรายละเอียดขางตน

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

� ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
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� ตามมติการจายปนผลเปนหุนสามัญ ในวาระที่ 4 บริษัทจะตองจัดสรรหุนสามัญเพื่อ
รองรับการจายปนผลดังกลาวเพิ่มขี้นจํานวน 726,415,310 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท พรอมทั้งแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ทุนจดทะเบียนเดิม 4,425,380,521 บาท

• จํานวนหุนเพิ่มทุน    726,415,310 บาท

• ทุนจดทะเบียนใหม 5,151,795,831 บาท

ทั้งนี้สําหรับรายละเอียดการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท ปรากฏตาม
หนังสือเชิญประชุมหนา 7
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� คณะกรรมการ จึงขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 
726,415,310 บาท พรอมทั้งแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดขางตน

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

� ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
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� ตามมติในวาระที่ 6 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 726,415,310 บาท เพื่อรองรับ
การจายหุนปนผล

� คณะกรรมการ จึงขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการจัดสรรหุนดังกลาวดังนี้

• จัดสรรหุนจํานวน 726,415,310 หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนน

� ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
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กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในปนี้มีจํานวน 4 ทาน คือ

1. คุณ อนันต อัศวโภคิน กรรมการ และประธานกรรมการ

2. คุณ พงส สารสิน กรรมการอิสระ

3. คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการและกรรมการผูจัดการ

4. คุณ อภิชาติ นารถศิลป กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย สามารถเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย สามารถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 
มกราคม 2554 ไมมีผูถือหุนเสนอรายชื่อกรรมการอื่นใดใหคณะกรรมการพิจารณา

ทั้งนี้ตามการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนกรรมการเปน
รายบุคคล โดยมีประวัติของกรรมการที่เสนอแตงตังดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาตามหลักเกณฑการสรรหา โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติเห็นวากรรมการทั้ง 4 ทานมีคุณสมบัติครบถวนตามตาม พรบ. บริษัท
มหาชน พ.ศ. 2535 และมีความรู ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของบริษัท
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ประวัติการศึกษา  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ชื่อ  นาย อนันต  อัศวโภคิน อายุ  60  ป
ตําแหนง ประธานกรรมการ

ประวัติการอบรม
- Director Certification Program (DCP) 2004

ประสบการณ (บางสวน)
 - ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บมจ. แลนด แอนด เฮาส
 - ประธานกรรมการ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปตอล
 - กรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮาส - กรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮาส
 - ประธานกรรมการ ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอยจํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   4   แหง
 - บริษัท หรือกิจการที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   7  แหง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเปน 58.3%

จํานวนวาระและจํานวนปที่กรรมการเคยดํารงตําแหนง 
- 3 วาระ ในป 2545 , 2548 และ ป 2551  รวม 9 ป

จํานวนหุนที่ถือครอง 6,670,228 หุน คิดเปนรอยละ 0.15
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� ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งไดพิจารณาตามหลักเกณฑจากความรู ความสามารถ 
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถวน
ตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นาย อนันต อัศวโภคิน กลับเขาเปน
กรรมการ และประธานกรรมการ ตามเดิม

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนน

� จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน
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ประวัติการศึกษา  - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชื่อ  นาย พงส สารสิน อายุ  83  ป
ตําแหนง กรรมการอิสระ

ประสบการณ (บางสวน)
 - ประธานกรรมการ บมจ. แชงกรี-ลา โฮเต็ล
 - ประธานกรรมการ บจก. ไทยน้ําทิพย
 - ประธานกรรมการ บจก. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
 - กรรมการ บมจ. ธารารมณ เอ็นเตอรไพรส

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   5   แหง
 - บริษัท หรือกิจการที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   5  แหง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเปน 83.3%

จํานวนวาระและจํานวนปที่กรรมการเคยดํารงตําแหนง 
-3 วาระ ในป 2545 , 2548 และ ป 2551  รวม 9 ป

จํานวนหุนที่ถือครอง 9,494,311 หุน คิดเปนรอยละ 0.22

การมีสวนไดเสียในปจจุบันและชวง 2 ปที่ผานมา (กรรมการอิสระ)
1. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหมีสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 41



� ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งไดพิจารณาตามหลักเกณฑจากความรู ความสามารถ 
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถวน
ตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นาย พงส  สารสิน กลับเขาเปนกรรมการ
อิสระตามเดิม

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนน

� จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน
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ประวัติการศึกษา  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ชื่อ  นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล อายุ  53  ป
ตําแหนง กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ

ประวัติการอบรม
- Director Certification Program (DCP) 2001

ประสบการณ
 - กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ บมจ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
 - กรรมการไมมีการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่น

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเปน 100%
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเปน 100%

จํานวนวาระและจํานวนปที่กรรมการเคยดํารงตําแหนง 
- 3 วาระ ในป 2545 , 2548 และ ป 2551  รวม 9 ป

จํานวนหุนที่ถือครอง 61,181,726 หุน คิดเปนรอยละ 1.41
43



� ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งไดพิจารณาตามหลักเกณฑจากความรู ความสามารถ 
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถวน
ตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นาย คุณวุฒิ  ธรรมพรหมกุล กลับเขาเปน
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ตามเดิม

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนน

� จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน
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ประวัติการศึกษา  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  University of Southern California

ชื่อ  นาย อภิชาต นารถศิลป อายุ  53  ป
ตําแหนง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ประวัติการอบรม
- Director Accreditation Program (DAP) 2004

ประสบการณ
 - กรรมการ บจก. ไพนบริคดจ (ประเทศไทย)
 - กรรมการ บจก. มิลีนเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. มิลีนเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย)

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเปน 100%
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง จากทั้งหมด   3 ครั้ง คิดเปน 100%

และกําหนดคาตอบแทน

จํานวนวาระและจํานวนปที่กรรมการเคยดํารงตําแหนง 
- 3 วาระ ในป 2545 , 2548 และ ป 2551  รวม 9 ป

จํานวนหุนที่ถือครอง ไมมีการถือครองหุน

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
- บริษัท หรือกิจการที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   2 แหง
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� ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งไดพิจารณาตามหลักเกณฑจากความรู ความสามารถ 
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถวน
ตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นาย อภิชาต  นารถศิลป กลับเขาเปน
กรรมการ และกรรมการสรรหารและกําหนดคาตอบแทน ตามเดิม

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนน

� จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน
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บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอคาตอบแทนกรรมการ โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหารและกําหนดคาตอบแทน เสนอตอกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน โดยมีหลักเกณฑที่กําหนดไวดังนี้

1. พิจาณาตามความเหมาะสมซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑวิธิการ อัตราการจาย หนาที่
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย  กับบริษัทซึ่งอยูในธุรกิจ / อุตสาหกรรมเดียวกัน 
และโดยคํานึงถึงสภาพคลองของบริษัท

2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิ้นป และจะจายเมื่อบริษัทมีกําไร

3. พิจารณาจายเมื่อบริษัทไดจายผลตอบแทนใหกับผูถือหุนและพนักงานแลว

องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ คือ คาตอบแทนในการใหคําแนะนําใน
ดานตาง ๆ แกคณะทํางานของบริษัท และคาเบี้ยประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทไดมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุด
พิเศษอื่น ๆ 

ทั้งนี้ในปที่ผานมา บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมบริษัท และคณะกรรมการชุด
พิเศษ รวมถึงการจายคาตอบแทนในปที่ผานมาดังนี้
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คณะกรรมการ จํานวนการประชุมป 2553

 - คณะกรรมการบริษัท 12

 - คณะกรรมการบริหาร 12

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12

 - คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอนแทน 3

ขอมูลจํานวนการประชุมในป 2553

ปที่จายคาตอบแทน จํานวนเงินที่อนุมัติ จํานวนเงินที่จายจริง

2551 10,000,000 บาท 9,050,000 บาท

2552 12,000,000 บาท 9,435,000 บาท

2553 12,000,000 บาท 9,105,000 บาท

ขอมูลการจายคาตอบแทนกรรมการในปที่ผานมา
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� คณะกรรมการเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เสนอ
ขออนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยในป 2554 เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 
12,000,000 บาท ซึ่งจํานวนเงินรวมเทากับป 2553  โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทน ดังนี้

องคประกอบคาตอบแทน จํานวนเงิน

คาตอบแทนกรรมการ
1. คาตอบแทนรายเดือน

      - ประธานกรรมการ 80,000 บาท / คน / เดือน

      - กรรมการ 40,000 บาท / คน / เดือน

2. คาตอบแทนตามการประชุม

      - ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน / ครั้ง

      - กรรมการ 20,000 บาท / คน / ครั้ง

คาตอบแทนกรรมการชุดยอย : กําหนดจายคาประชุมเปนรายครั้งตามการประชุม
(คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ)

      คาตอบแทนตามการประชุม

      - ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน / ครั้ง

      - กรรมการ 20,000 บาท / คน / ครั้ง
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� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนน

� ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณที่จะแสดงความโปรงใส และปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ไดรับคาตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้

� จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน
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การเสนอเงินบําเหน็จกรรมการ (เงินรางวัลประจําป) มีขั้นตอนการพิจารณาโดยผาน 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งไดพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมตาง ๆ  
โดยมีหลักเกณฑดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการมีสวนกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน รวมถึง
การใหคําปรึกษาในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของบริษัท สงผลใหผล
ประกอบการของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2552 ถึง 44.88%

2. จากผลประกอบการที่เติบโตขึ้น 44.88% ทําใหมูลคาของหลักทรัพยตามราคา
ตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากป 2552 คิดเปน 
125.48% ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้ สูงมากกวาการเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย125.48% ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้ สูงมากกวาการเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย
โดยรวมในกลุม SET50 ซึ่งเพิ่มขึ้น 38.31% ถือเปนการเพิ่ม Value ใหกับผูถือ
หุนที่สูงกวาคาเฉลี่ยของตลาด

ปที่จายคาตอบแทน จํานวนเงินที่อนุมัติ จํานวนเงินที่จายจริง

2550 3,500,000 บาท 3,500,000 บาท

2551 7,000,000 บาท 7,000,000 บาท

2552 11,000,000 บาท 11,000,000 บาท

ขอมูลการจายเงินบําเหน็จกรรมการในปที่ผานมา
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� คณะกรรมการเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ ซึ่งไดกลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอางอิงจาก
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผล
กําไรของบริษัทแลว เสนอขออนุมัติจายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2553 เปนจํานวน
15,000,000 บาท

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนน

� จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

� ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณที่จะแสดงความโปรงใส และปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ไดรับคาตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้
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คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และไดนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหผูถือหุนพิจารณา
แตงตั้งผูสอบสอบบัญชี จากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2554 ดังมีรายชื่อผูสอบบัญชีตอไปนี้

- นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
- นางสาว สุมาลี  รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ
- นาง กิ่งกาญจน อัศวรังสฤษฎ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 

ประวัติผูสอบบัญชี ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7 หนา 65 ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราคาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับ
เดียวกันแลวเห็นวามีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีคาสอบบัญชีในปที่ผานมาดังนี้

คาสอบบัญชี ป 2551 ป 2552 ป 2553

คาตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัท
และบริษัทยอย 1,530,000 บาท 1,530,000 บาท 1,530,000 บาท

คาสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท
และบริษัทยอยรวมทั้งป 870,000 บาท 870,000 บาท 870,000 บาท

รวมเปนเงิน 2,400,000 บาท 2,400,000 บาท 2,400,000 บาท

ประวัติผูสอบบัญชี ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7 หนา 65 ในหนังสือเชิญประชุม
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ทั้งนี้จากมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ไดเปน
อยางดีตลอด นอกจากนี้เมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ระดับเดียวกันแลว เห็นวามีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาสอบบัญชี
ประจําป 2554 เปนเงิน 2,520,000 บาท คิดเปนการปรับเพิ่ม 5% จากป 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คาสอบบัญชี ป 2554

คาตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัท
และบริษัทยอย 1,590,000 บาท

คาสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท
และบริษัทยอยรวมทั้งป 930,000 บาท

รวมเปนเงิน 2,520,000 บาทรวมเปนเงิน 2,520,000 บาท

สําหรับคาตรวจสอบงบการเงินที่ปรับเพิ่มขึ้น เปนไปตามขยายตัวของบริษัท การเพิ่มขึ้นของ
สาขา จํานวนรายการ การเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศของกิจการ รวมถึงมาตรฐานการบัญชีใหมที่ไดมี
ประกาศและนํามาใชกับบริษัท

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัทสํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีมิไดมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และผูสอบบัญชีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทนับแตป 
2550 ถึงปจจุบันเปนเวลา 4 ป โดยผูสอบบัญชีของบริษัท และผูสอบบัญชีของบริษัทยอย สังกัด
สํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
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� คณะกรรมการเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติเพื่อนําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี จากบริษัทสํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 
2554 ตามรายละเอียดขางตน

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและใชสิทธิลงคะแนน

� จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

58



7� 	�8	��;��E�ก���ก�������;��กG��..	����������F��F
���ก��.����
A	 �	��� 2,000 ��	��	� ��.7� 	�8	��;��E�C����������ก��.����
A	�;��กG��..	�Q	C�������F���ก�� 5,000 ��	��	�

59



เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง ทําใหตองจัดหาแหลงเงินทุน
อื่นนอกเหนือจากเงินทุนจากการดําเนินงาน เพื่อใหบริษัท สามารถมีทางเลือกในการระดม
ทุนที่มีตนทุนทางการเงินต่ําและสามารถระดมทุนโดยการออกหุนกูไดอยางคลองตัวมากขึ้น

คณะกรรมการจึงมีความมติ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนมัติ

1. พิจารณายกเลิกหุนกูสวนที่ยังไมมีการออกจําหนายจํานวน 2,000 ลานบาท และ

2. พิจารณาอนุมัติใหออก และเสนอขายหุนกูระยะยาวไมเกิน 10 ป ภายในวงเงินไมเกิน 2. พิจารณาอนุมัติใหออก และเสนอขายหุนกูระยะยาวไมเกิน 10 ป ภายในวงเงินไมเกิน 
5,000 ลานบาท และบริษัทสามารถออกหุนกูระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมไดอีกภายใน
วงเงินดังกลาวชางตน หากบริษัทไดมีการซื้อคืนหุนกู และ/หรือ ไถถอนหุนกูไมวาดวย
กรณีใด ๆ ภายใตเงื่อนไขดังนี้

ประเภท : หุนกูทุกประเภท (ดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ มีผูแทนผูถือหุนกู
หรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู และมีประกันหรือไมมีประกันตาม
ความเหมาะสมของตลาดในแตละขณะที่มีการเสนอขายหุนกู

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท ดอลลารสหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงิน
ตางประเทศอื่น
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จํานวนเงิน : จํานวนเงินตนของหุนกูที่จะออกจะไมเกิน 5,000 ลานบาทหรือ
เงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลตางประเทศอื่นใน
จํานวนที่เทากันโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุน
กูแตละคราวไดตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร

การเสนอขาย : เสนอขายตอประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัดตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
ห ลั ก ท รั พ ย แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ไ ม ว า จ ะ เ ส น อ ข า ย
ภายในประเทศ หรือตางประเทศ โดยอาจเสนอ ขายครั้งเดียวภายในประเทศ หรือตางประเทศ โดยอาจเสนอ ขายครั้งเดียว
เต็มจํานวน และ/หรือ เปนคราว ๆ ไป ขึ้นอยูกับดุลพินิจและ
ความจําเปนในการใชเงินของบริษัทและอาจออกและเสนอขาย
เพื่อทดแทนหุนกูที่เคยออกและเสนอขาย แลว

อายุ : ไมเกิน 10 ป

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยูกับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและ
เสนอขาย

การชําระคืนเงินตน : ทยอยคืนเงินตน หรือชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนดสิทธิของ
บริษัท
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ไถถอนหุนกูคืน
กอนครบกําหนด
(Call Option)

ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุนกูกับศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย 
หรือศูนยซื้อขายตราสารหนี้อื่นในตางประเทศ

: บริษัทฯ อาจกําหนดใหมีสิทธิในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบ
กําหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุนกูดังกลาว

สิทธิของผูถือหุนกู
ในการไถถอนกอน
กําหนด (Put Option)

: บริษัทฯ อาจกําหนดใหสิทธิผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูคืน
กอนครบกําหนด ตามเงื่อนไขที่จะไดกําหนดตอไป รวมทั้งการ
ซื้อคืนหุนกูดังกลาว

ในกรณีที่มีการไถถอนหุนกูไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุนกูดังกลาว ในกรณีที่มีการไถถอนหุนกูไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุนกูดังกลาว 
อันมีผลใหตนเงินคงคางของหุนกูลดลง ใหบริษัทฯ สามารถออกหุนกูเพิ่มเติมไดอีกภายใน
วงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตน

ทั้งนี้ใหมอบหมายใหกรรมการผูจัดการ เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู ตามความจําเปนและ
เห็นสมควรที่จะตองกําหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนําหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
หรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนใหมีอํานาจดําเนินการขออนุญาตเปดเผยขอมูลและดําเนินการอื่น
ใดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การแตงตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลและที่เกี่ยวของกับการออกและ
เสนอขายตั๋วเงินและ/หรือหุนกู รวมทั้งการเขาทําการตกลง การลงนามและการแกไขเอกสาร
และสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ เพื่อใหการออกและเสนอ
ขายหุนกูประสบผลสําเร็จ
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� คณะกรรมการ มีมติเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณายกเลิกหุนกูสวนที่ยังไมมีการออกจําหนายจํานวน 2,000 ลานบาท และ

• พิจารณาอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวอายุไมเกิน 10 ป ภายในวงเงิน
ไมเกิน 5,000 ลานบาท และบริษัทสามารถออกหุนกูระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได
อีกภายในวงเงินดังกลาวขางตนหากบริษัทไดมีการซื้อคืนหุนกูและ/หรือไถถอน
หุนกูไมวาดวยกรณีใด ๆ ทั้งนี้เปนไปตามรายละเอียดที่ไดเสนอไปแลวขางตน

� จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

� มติของที่ประชุมผูถือหุนในวาระนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

63



7� 	�8	��J����J�� R (M�	��)

64


