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2020 Annual General Shareholder Meeting

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563



ดว้ยความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) บริษทัไดค้  านึงถึง
ความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ดงันั้น เพ่ือลดโอกาสและการป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค 
บริษทัฯ จึงขอแจง้มาตรการ และแนวปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี
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มาตรการ และแนวปฏิบัต ิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. ขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทน การเขา้ประชุมดว้ยตนเอง

2. บริษทัจดัใหมี้การถ่ายทอดสดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในรูปแบบ VDO Conference ส าหรับผู ้
ถือหุน้ตามรายช่ือท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2563 (Record Date) เท่านั้น

3. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงค์เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัขอความร่วมมือปฏิบติัตามมาตรการ
ป้องกนัการควบคุมการแพร่ระบาดของเช่ือไวรัส ดงัน้ี

• บริษทัจดัใหมี้การคดักรองตามแนวทางปฏิบติัของกรมควบคุมโรค บริเวณหนา้ห้องประชุม ทั้งน้ีในกรณี 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น 
มีไข ้(อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียลข้ึนไป)  ไอ  เจบ็คอ  จาม  มีน ้ ามูก  ตามค าแนะน าของกรมควบคุม
โรค บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีความเส่ียงดงักล่าวเขา้ไปในห้อง
ประชุม

• บริษทัจดัท่ีนัง่โดยมีระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม ซ่ึงไดป้รับเป็น   1 เมตร ตาม
มาตรการผอ่นปรน ระยะท่ี 5 จากเดิม 1.5 เมตร
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มาตรการ และแนวปฏิบัต ิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อหุน้เตรียมหนา้กากอนามยั และสวมใส่ ตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม

• เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด จะไม่มีการสอบถามผ่านไมโครโฟน ส าหรับการสอบถามให้ผูถื้อ
หุ้นท่ีประสงคจ์ะสอบถาม ขอให้ส่งค าถามโดยวิธีเขียนและส่งให้แก่เจา้หน้าท่ี เพ่ือจดัส่งให้แก่ประธาน
กรรมการต่อไป

• บริษทั งดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และขอให้ผูถื้อหุ้นงดรับประทานอาหารในห้องประชุมโดย
เดด็ขาด เพ่ือลดความเส่ียงของการแพร่กระจายเช้ือไวรัส

ดว้ยความห่วงใยและค านึงถึงความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน บริษทัไดว้างมาตรการการท า
ความสะอาดดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือโรคตามมาตรฐานทางการแพทย ์ในบริเวณสถานท่ีจดัประชุมก่อนเร่ิมท าการประชุม 
รวมทั้งตามจุดสมัผสัต่าง ๆ เช่น ราวบนัไดเล่ือน ปุ่มลิฟทด์า้นนอกดา้นใน เกา้อ้ีนัง่ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการป้องกนัท่ีดี
ท่ีสุด 

โดยบริษทัตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกท่ีอาจเกิดข้ึนมา ณ โอกาสน้ี



Homepro : AGM 2020

on 10 July 2020
at Grand Ballroom, Mandarin Hotel

Event นี ้ช่วยลดปริมาณ 
Carbon Footprint

172.1 tCo2e

เทยีบเทา่กับการปลูกตน้ไม้

19,118 ต้น

(เพือ่ดูดซับปริมาณก๊าซ Co2 ทีเ่กดิขึน้)

การรณรงคก์ารใช้ QR Code แทนการ
แจกเอกสาร และแผ่น CD กับผู้ร่วมงาน



ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจ้งไวต้าม
หนังสือเชิญประชุม โดยผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้รายละเอียดของแต่ละวาระ
ก่อนการลงคะแนน

เน่ืองจากยงัอยูใ่นช่วงเฝ้าระวงั การแพร่ระบาด ของโรค Covid19 หากผูถื้อ
หุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้ซกัถาม สามารถด าเนินการไดโ้ดยการเขียนค าถาม 
ลงบนกระดาษท่ีไดเ้ตรียมให้ไวต้อนลงทะเบียน โดยเขียนช่ือผูถื้อหุ้น และค าถาม
หรือขอ้คิดเห็น ลงในกระดาษ จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะจดัด าเนินการรวบรวมค าถาม
เพ่ือใหท่ี้ประชุม ตอบค าถามหรือขอ้คิดเห็น ดงักล่าว
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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 ซ่ึงไม่ไดเ้ก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่าน
ส่งคืนหลงัจากจบการประชุม

ส าหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
สามารถดูไดจ้ากส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่7 (หน้า 76)ในหนงัสือเชิญประชุม
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การด าเนินการประชุม



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และช่ือกรรมการ โดยมี
หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการเสนอ ผา่น Web Site พร้อมทั้งแจง้ข่าวผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตั้งแต่วนัท่ี  15 ตุลาคม 2562 และก าหนดส้ินสุดการรับการเสนอวาระในวนัท่ี 15 มกราคม 2563
ทั้งน้ีในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและช่ือกรรมการของผูถื้อหุ้นดงักล่าว  ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดเสนอวาระการประชุม และช่ือกรรมการ เพื่อน าเขา้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563

บริษทัไดมี้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 30

มิถุนายน 2563 ไดท่ี้หน่วยงาน นกัลงทุนสมัพนัธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งค าถามมายงับริษทัฯ 

ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงรายละเอียดการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทั
ไดท้  าการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวบ้น Website พร้อมทั้งแจง้ข่าว
ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2563
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บริษัทส านักงาน อวีาย จ ากดั
คุณ ก่ิงกาญจน์  อศัวรังสฤษฏ ์ เพ่ือเป็นคนกลาง และตอบค าถามในกรณี

ท่ีมีค  าถามท่ีเก่ียวขอ้ง

1. ส านักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited คือ คุณภทัร วศินวฒันพงศ ์ เพื่อเป็น
ตวัแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง

2. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงขอ
อาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ย เพ่ือเป็นตวัแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัจัดให้มีผูส้อบบญัชีและตวัแทน
อิสระ เขา้ร่วมประชุมดงัน้ี
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562

วาระที ่3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และ
รายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562

วาระที ่4 พิจารณาอนุมติัเร่ืองการจ่ายปันผลประจ าปี 2562
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ

วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563

วาระการประชุม
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)

วาระการประชุม



พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562
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➢ ตามที ่เลขานุการทีป่ระชมุ ไดจั้ดท ารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562

ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่9 เมษายน 2562 และไดจั้ดสง่ใหต้ลาดหลักทรัพยภ์ายในระยะเวลา 

14 วนันับแตว่นัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

➢ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จงึเสนอ

ตอ่ผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ทัง้นีไ้ด ้

แนบรายงานการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 ทีไ่ดจั้ดส่งใหพ้รอ้มกับหนังสอื

เชญิประชมุในครัง้นีแ้ลว้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับที ่1 หนา้ 14 - 47)

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน
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พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
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Holds 99.99% of total 

shares

Objective to manage 

rental space and 

provide utilities 

services to tenants.

Holds 100% of total 

shares

Objective to operate   

a retail business in 

Malaysia.

Holds 99.99% of total 

shares

Objective to operate 

retail business under 

trade name “Mega 

Home”.

Holds 99.99% of total 

shares

Objective to operate 

the warehousing and 

distribution.

Home Product Center Plc. : Operating HomePro in Thailand

Market Village 

Co., Ltd.

DC Service Center 

Co., Ltd.
Mega Home Center 

Co., Ltd.

Home Product Center 

(Malaysia) Sdn. Bhd.

Corporate Group Structure
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Greater Bangkok :  27 stores

Upcountry :  57 stores

Greater Bangkok :  8 stores

Upcountry :  1 store

Greater Bangkok :  3 stores

Upcountry :  11 stores

Malaysia :  6 stores

Data as of December 31, 2019

Store Footprint
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Sustainable Sales Growth

Unit : million baht

Data as of December 31, 2019

52,513 
56,928 

59,888 
61,951 63,046 

2015 2016 2017 2018 2019



Other Income
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3,730 
4,216 4,346 

4,099 4,378 

7.1%
7.4% 7.3%

6.6%
6.9%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

2015 2016 2017 2018 2019

2,124 2,171 

1,975 2,207 

2018 2019

Unit : million baht

Others % to SalesRent & Service

• Other income rose due to higher support fee of promotional activities with suppliers, interest 
received, and miscellaneous income.

• Rental and service income increased from higher rental income from expansion of Market 
Village and leasable areas of HomePro’s and Mega Home’s stores

% to sales

11.8%

2.2%

Unit : million baht

6.6% 6.9% After Adoption 

TFRS15

Before Adoption

TFRS157.2%
7.7%

TFRS15

Adoption 



SG&A Expenses

12,283 13,141 13,750 
11,970 12,116 

595 584 

23.4% 23.1% 23.0%

20.3% 20.1%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

2015 2016 2017 2018 2019

Sales Related % to SalesAdmin Expense

• The amount increases in SG&A were mainly driven by the rise in personnel expense, rental expense, utility 
cost, maintenance cost, and expense related to new store. In addition, SG&A as a percentage of sales has 
marginally decrease from 20.3% in previous year to 20.1%.

% to sales

Unit : million baht Unit : million baht

1,958 1,902 

10,012 10,213 

595 584

2018 2019

2.0%

(2.9%)

20.3% 20.1%

(1.8%)

Cost of Rental

Before Adoption

TFRS1522.6% 22.7%

* Cost of Rental Business was included in 2018-2019

• Cost of Rental decreased due to lower depreciation expense and improvement in cost management of space 
rental business

* *

TFRS15

Adoption 

After Adoption 

TFRS15

18
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NPAT & EPS

3,499 

4,125 

4,886 

5,613 
6,177 

6.7% 7.2% 8.2% 9.1% 9.8%

2015 2016 2017 2018 2019

Unit : million baht

NPAT grew by 10.0% and NPAT as a percentage of sales increased from 9.1% in 2018 to 9.8% 
in 2019. Earnings per share (EPS) were Baht 0.47 in 2019, up 10.0% YoY.

% to sales

FY 2015 2016 2017 2018 2019

EPS 0.27 0.31 0.37 0.43 0.47



Dividend

Unit : Baht/Share

0.25 0.27 0.31 0.35 0.38

93.3 

85.6 85.0 84.0 87.9 

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

 100.0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

2015 2016 2017 2018 2019

Cash Dividend Payout Ratio

2019

HomePro’s Dividend Policy is to pay no less than 40% of NPAT.

Interim Dividend at Baht 0.17 per share 
Payment date on 25 September 2019

2018

Interim Dividend at Baht 0.15 per share 
Payment date on 26 September 2018

Final Dividend at Baht 0.20 per share
Payment date on 8 May 2019

Interim Dividend at Baht 0.21 per share
Payment date on 8 May 2020



Number of Store Closed

22-31
March
2020

1-30
April
2020

1-16 
May
2020

66

7

69

8

42

4

6 6 0
Malaysia Malaysia Malaysia

(Partially open)

Closure period



Opened Store

• Same Day delivery

• Next Day delivery

• Click & Collect

E-Commerce Closed Store

• Shop4You

• More active on social 
media (Facebook Live)

• Tele-Sales / Call Center

• Limit Service and 
Operating Hours

Sales and Marketing channels during Store Closure

10 – 15% 10 – 15% 20 – 25%Sale Contribution >



Health & Safety at Store after COVID-19



Unit : MB

1Q’2020
% of 
sales

1Q’2019
% of 
sales

Var
% 

change

Revenue from contracts with customers 14,545.6 100.0% 15,496.9 100.0% (951.3) (6.1%)

Rental Income 382.0 2.6% 560.8 3.6% (178.8) (31.9%)

Other Income 405.7 2.8% 495.3 3.2% (89.6) (18.1%)

Total Revenue 15,333.3 105.4% 16,553.0 106.8% (1,219.7) (7.4%)

Cost of sales and service 10,806.4 74.3% 11,627.2 75.0% (820.8) (7.1%)

Gross profit 3,739.2 25.7% 3,869.7 25.0% (130.5) (3.4%)

Cost of Rental 150.0 1.0% 159.6 1.0% (9.6) (6.0%)

Total Expenses 2,709.7 18.6% 2,908.3 18.8% (198.6) (6.8%)

EBIT 1,667.2 11.5% 1,857.9 12.0% (190.7) (10.3%)

Finance Cost 115.1 0.8% 107.8 0.7% 7.2 6.7%

Tax 285.6 2.0% 330.2 2.1% (44.6) (13.5%)

Net Profit 1,266.5 8.7% 1,419.8 9.2% (153.3) (10.8%)

P & L Summary in 1st Quarter 2020

Data as of March 31, 2020



Track record of endorsement in key sustainable indices

Included in the DJSI 
Emerging Market 
since 2017

Received A 
rating from 
MSCI-ESGFTSE4Good

Included in the 
FTSE4Good since 
2016

International

Domestic

AGM Investors’ Choice

Excellence CG Score Listed in ESG100 Index Anti-Corruption Certified

Best Investor RelationsOutstanding Award
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พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงาน
ของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562
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Unit : MB

2019 2018 VAR %

Total Assets 52,049.0 54,811.4 2,762.4 5.0

Total Liabilities 30,910.9 34,897.3 3,986.4 11.4

Total Equities 21,138.1 19,914.1 1,224.0 6.1

Sales 63,046.2 61,951.3 1,094.9 1.8

Total Revenue 67,423.9 66,050.0 1,374.0 2.1

Net Profit 6,176.6 5,612.6 564.0 10.0

Earning Per Share (Baht) 0.47 0.43 0.04 9.3

Paid-Up Capital (M. Share) 13,151.2 13,151.2 0.0 0.0

- ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเห็น แบบไมม่เีงือ่นไข

- รายละเอยีดงบแสดงฐานะการเงนิ บญัชกี าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัช ี

ปรากฏตามรายงานประจ าปี
27

Financial Summary



➢ บรษัิทไดจั้ดท างบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบ

บัญช ีส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ซึง่ผูส้อบบัญชไีดต้รวจสอบแลว้ และ

ไดผ้่านการพจิารณาจากทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่2/2562 วันที ่24

กมุภาพันธ ์2563 และคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่2/2562  วันที ่25 กมุภาพันธ์ 2563 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่ามคีวาม

ถกูตอ้งและเพยีงพอ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัติ

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน

28



พจิารณาอนุมตัเิร่ืองการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562

29



การจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย

เนือ่งจากบรษัิทไดจั้ดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมายครบ 100%
เป็นจ านวนเงนิ 1,315,120,000 บาท ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่
8/2560 แลว้นัน้

ดงันัน้ในการจา่ยปันผลในครัง้นีบ้รษัิทจงึไมจ่ าเป็นตอ้งจัดสรรเงนิก าไรเพือ่
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย

30



การจา่ยเงนิปันผล

➢นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัก าหนดไวไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่
ละปี ทั้งน้ีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการน าปัจจยัต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผล
การด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่อง และ ปัจจยัอ่ืน ๆ 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผล

2559 2560 2561

เงนิสดปันผล ตอ่หุน้
0.12 (ระหวา่งกาล)

0.15 (สิน้ปี)

0.13 (ระหวา่งกาล)

0.18 (สิน้ปี)

0.15 (ระหวา่งกาล)

0.20 (สิน้ปี)

รวมมลูคา่การจา่ยปนัผล 0.27 0.31 0.35

อตัราการจา่ยเงนิปันผล 85.64% 84.97% 83.95%
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➢ การจ่ายปันผลระหว่างกาล (ส าหรับผลประกอบการ ม.ค. – มิ.ย. 62)

มลูคา่ตอ่หุน้

มลูคา่เงนิสดปันผล คดิเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 2,235.70 ลา้นบาท 0.17

ซึง่ไดจ้่ายไปแลว้ในวันที ่ 27 สงิหาคม 2562 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่
8/2562 โดยมรีายละเอยีดดังนี้

32

➢ การจ่ายปันผลระหว่ากาล (ส าหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 61)

มลูคา่ตอ่หุน้

มลูคา่เงนิสดปันผล คดิเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 2,761.76 ลา้นบาท 0.21

สบืเนื่องจากสภานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัส Covid-19 ท าใหบ้รษัิทฯ ตอ้งเลือ่น
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ออกไปจากเดมิทีก่ าหนดในวันที ่9 เมษายน 2563 นัน้  
แต่เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บเงนิปันผลตามทีไ่ดเ้สนอไวเ้ดมิ ทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่5/2563 
เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2563 จงึมมีตเิพือ่อนุมัตเิงนิปันผลระหวา่งกาล ส าหรับผลประกอบการครึง่ปี
หลังของปี 2562 โดยมรีายละเอยีดดังนี้



สรุปการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562

จ านวน

เงนิสด ปันผล ตอ่หุน้ 0.38 บาท

คดิเป็นเงนิรวมท ัง้ส ิน้ โดยประมาณ 4,997.46 ลา้นบาท

คดิเป็นอตัราการจา่ยเงนิปนัผล โดยประมาณ 87.88%

33

ส าหรับการจ่ายปันผลระหวา่งกาล ทัง้ 2 ครัง้ดังกลา่ว บรษัิทจ่ายจากก าไรสทุธจิากผล
การด าเนนิงานของปี 2562 ซึง่เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ทัง้นีผู้ถ้อืหุน้ซึง่เป็น
บคุคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีจากการจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วไดต้ามมาตรา 47 ทวแิหง่
ประมวลรัษฎากร



➢ คณะกรรมการ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่

• เพือ่อนุมัตใิหง้ดจา่ยจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2562 เพิม่เตมิ และ รับทราบการจา่ย

ปันผลระหวา่งกาล ซึง่ไดม้กีารจา่ยเป็นจ านวน 2 ครัง้ ตามรายละเอยีดขา้งตน้

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนนจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และ

จา่ยปันผล
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พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
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กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระในปีนีม้จี านวน 4 ทา่น คอื

1. คณุ พรวฒุ ิ สารสนิ กรรมการ และกรรมการอสิระ

2.  คณุ คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ กรรมการ  กรรมการผูจ้ัดการ และกรรมการบรหิาร

3.  คณุ อาชวณิ  อศัวโภคนิ กรรมการ

4.  คณุ นพร  สนุทรจติตเ์จรญิ กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

ตามท่ีคณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 ปรากฎว่าไม่มีบุคคลใดเสนอช่ือ
เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั
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ในการคดัเลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ ของบริษทัฯ มีหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคคลท่ี
มีความเหมาะสมเขา้เป็น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

คุณสมบัตทิั่วไปของกรรมการ

1. เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี



คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาเห็นวา่จ านวนคณะกรรมการในปัจจุบนัมีความเหมาะสม
แล้ว และเท่ากับจ านวนตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีก าหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจ านวน
กรรมการ 5 – 12 คน และไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑก์ารสรรหา  โดยพิจารณาจากคุณสมบติั และเห็นว่ากรรมการซ่ึงครบ
ก าหนดออกตามวาระในปีน้ีทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั และในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา กรรมการของบริษทั
ไม่เคยเป็นพนกังาน หรือหุน้ส่วนของบริษทัผูส้อบบญัชี  

ส าหรับ คุณ พรวฒิุ สารสิน ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 4 ปี และเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถใน
ธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง และใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได้ ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่
5 หน้า 73

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  โดยบุคคล
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัว่ามีคุณสมบติั
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมทั้งไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการอ่ืนจากผูถื้อหุ้นให้พิจารณา  จึงขอเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  ทั้งน้ีตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีประวติัของกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งดงัน้ี
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ประวตักิารศกึษา - ปรญิญาตร ี บรหิารธรุกจิ Boston University, USA
- ปรญิญาโท  บรหิารธรุกจิ Pepperdine University, USA

ชือ่  นาย พรวฒุิ สารสนิ อาย ุ 60 ปี

ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการอสิระ

ประวตักิารอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2005 (45/2548)

ประสบการณ์ (บางสว่น)
- ประธานกรรมการ บจ. ไทยน ้าทพิย์
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. จรงุไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้
- กรรมการ บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด)์

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท
- บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  5 แหง่
- บรษัิท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  9 แหง่

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ
- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 100%
- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท (ทีไ่มม่ผีูบ้รหิาร) 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ คดิเป็น 100%

จ านวนวาระและจ านวนปีทีก่รรมการเคยด ารงต าแหน่ง
- 2 วาระ รวม 4 ปี 9 เดอืน 5 วนั  โดยไดรั้บการแตง่ตัง้ในปี 2558 และ 2560

สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง : ไมม่ี
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี
ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

วนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ 1 ตลุาคม 2558

อาชพีหลัก ประธานกรรมการ บจ. ไทยน ้าทพิย ์(ผลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่)

การมสีว่นไดเ้สยีในปัจจบุันและชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา (กรรมการอสิระ)
1. ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า
2. ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย)
3. ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียส าคัญอันอาจมผีลท าใหม้สีามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4

(หนา้ 64-65)



➢ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู  ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 
กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุน้ส่วนของบริษัทผูส้อบบัญชี รวมถึงม ี
คุณสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ คุณ พรวุฒ ิ สารสนิ กลับ
เขา้เป็นกรรมการ และกรรมการอสิระ ตามเดมิ

➢ มตขิองทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน

➢ ทัง้นี ้คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัตติามหลักการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแตง่ตัง้ จะงดออกเสยีงในวาระนี้
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ประวตักิารศกึษา - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง
- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

ชือ่  นาย คณุวฒุ ิ ธรรมพรหมกลุ อาย ุ 62 ปี

ต าแหน่ง กรรมการ (โดยเป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิท)

ประวตักิารอบรม Director Certification Program (DCP) 2001 (8/2554)

ประสบการณ์ (บางสว่น)
- กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจั้ดการ บมจ. โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์
- กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท
- บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  2 แหง่
- บรษัิท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  4 แหง่

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ
- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 100%
- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 100%

จ านวนวาระและจ านวนปีทีก่รรมการเคยด ารงต าแหน่ง
- 6 วาระ รวม 19 ปี 3 เดอืน โดยไดรั้บการแตง่ตัง้ในปี 2544, 2548, 2551, 2554, 2557 และ 2560

สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง : 142,014,553 หุน้ คดิเป็น 1.08%
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี

วนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ 29 พฤษภาคม 2544

อาชพีหลัก กรรมการผูจั้ดการ บมจ. โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์(คา้ปลกี)

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4

(หนา้ 66-67)



➢ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู  ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินงานของบรษัิท และ ในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 
กรรมการของบรษัิทไมเ่คยเป็นพนักงานหรอืหุน้สว่นของบรษัิทผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ีคณุสมบัติ
ครบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ คณุ คณุวุฒ ิ ธรรมพรหมกลุ กลับเขา้
เป็นกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจั้ดการ ตามเดมิ

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน

➢ ทัง้นี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตาม

หลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแตง่ตัง้ จะงดออกเสยีงในวาระนี้
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ประวตักิารศกึษา - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ University of Pennsylvania, USA
- ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania, USA

ชือ่  นาย อาชวณิ อศัวโภคนิ อาย ุ 44 ปี

ต าแหน่ง กรรมการ

ประวตักิารอบรม Director Certification Program (DCP) 2014

ประสบการณ์ (บางสว่น)
- กรรมการ บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์

- กรรมการ บมจ. ควอลติีเ้ฮา้ส์

- ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ บลจ. ไทยพาณชิย ์จ ากัด

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท
- บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  3 แหง่
- บรษัิท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  1 แหง่

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ
- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 100%
- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท (ทีไ่มม่ผีูบ้รหิาร) 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ คดิเป็น 100%

จ านวนวาระและจ านวนปีทีก่รรมการเคยด ารงต าแหน่ง
- 2 วาระ รวม 6 ปี 3 เดอืน โดยไดรั้บการแตง่ตัง้ในปี 2557 และ 2560

สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง : ไมม่ี
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี

วนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ 10 เมษายน 2557

อาชพีหลัก รองกรรมการผูจั้ดการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารการตลาด สายการตลาดและชอ่งทางการขาย
บลจ.จัดการกองทนุไทยพาณชิย ์(บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน)

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4

(หนา้ 68-69)



➢ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนินงานของบรษัิท และ
ในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา กรรมการของบรษัิทไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุน้สว่นของบรษัิท
ผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ีคุณสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ.บรษัิทมหาชน พ.ศ.2535 เสนอ 
คณุ อาชวณิ  อศัวโภคนิ กลับเขา้เป็นกรรมการ ตามเดมิ

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน

➢ ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัติตาม

หลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแต่งตัง้ จะงดออกเสยีงใน

วาระนี้
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ประวตักิารศกึษา - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ชือ่ นาย นพร  สนุทรจติตเ์จรญิ อาย ุ 61 ปี

ต าแหนง่ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

(เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิท)

ประวตักิารอบรม Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2554
Director Certification Program (DCP) 53/2548
Director Accreditation Program (DAP) 25/2547

ประสบการณ์ (บางสว่น)
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์

- กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

- กรรมการ บมจ. ควอลติีเ้ฮา้ส์

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท
บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  5 แหง่  /  บรษัิท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ : 16 แหง่

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ
- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 91.67%
- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12  ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 100%
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2  ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ คดิเป็น 100%
- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท (ทีไ่มม่ผีูบ้รหิาร) 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ คดิเป็น 100%

จ านวนวาระและจ านวนปีทีก่รรมการเคยด ารงต าแหน่ง
- จ านวน 19 ปี 3 เดอืน จาก 7 วาระ โดยไดรั้บการแตง่ตัง้ในปี ในปี 2544, 2546, 2549, 2552, 2555, 2558 และ 2561

สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง : ไมม่ี
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี

วนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ กรรมการ และกรรมการบรหิาร  วนัที ่29 พฤษภาคม 2544
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  วนัที ่1 มถินุายน 2558

อาชพีหลัก ประธานกรรมการ บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์(พัฒนาอสงัหารมิทรัพย)์

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4

(หนา้ 70-72)



➢ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนินงานของบรษัิท และ
ในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา กรรมการของบรษัิทไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุน้สว่นของบรษัิท
ผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ีคุณสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ 
คณุนพร  สุนทรจติตเ์จรญิ กลับเขา้เป็นกรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทตามเดมิ

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน

➢ ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัติตาม

หลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแต่งตัง้ จะงดออกเสยีงใน

วาระนี้
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พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563
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บรษัิทฯ มขีัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาอนุมัตใิหน้ าเสนอตอ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
โดยมหีลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวด้งันี้

1. พจิาณาตามความเหมาะสมซึง่เทียบเคียงจากหลักเกณฑ์วธิกิาร อัตราการจ่าย หนา้ที่ความ
รับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย  กับบรษัิทซึง่อยู่ในธุรกจิ / อตุสาหกรรมเดยีวกัน และโดยค านงึถงึ
สภาพคลอ่งของบรษัิท

2. พจิารณาจากผลประกอบการบรษัิท ณ สิน้ปี และจะจา่ยเมือ่บรษัิทมกี าไร

3. พจิารณาจา่ยเมือ่บรษัิทไดจ้า่ยผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้และพนักงานแลว้

องคป์ระกอบของคา่ตอบแทนกรรมการ คอื คา่ตอบแทนรายเดอืนในการใหค้ าแนะน าในดา้นตา่ง ๆ
แก่คณะท างานของบริษัท และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึง่โดยปกติบริษัทไดม้ีการจัดประชุม
คณะกรรมการอยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง้ และมกีารจัดประชมุคณะกรรมการชดุพเิศษอืน่ ๆ 

47



ปีทีจ่า่ยคา่ตอบแทน จ านวนเงนิทีอ่นมุตั ิ จ านวนเงนิทีจ่า่ยจรงิ

2560 12,000,000 บาท 9,800,000 บาท

2561 12,000,000 บาท 9,240,000 บาท

2562 12,000,000 บาท 9,130,000 บาท

ขอ้มลูการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการในปีทีผ่า่นมา

คณะกรรมการ จ านวนการประชุมปี 2562

- คณะกรรมการบรษัิท 12

- คณะกรรมการบรหิาร 12

- คณะกรรมการตรวจสอบ 12

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอนแทน 2

- คณะกรรมการบรษัิททีไ่มใ่ชผู่บ้รหิาร 1

ทัง้นี้ในปีทีผ่่านมา บรษัิทมกีารจัดประชมุคณะกรรมบรษัิท และคณะกรรมการชดุพเิศษ 
รวมถงึการจา่ยคา่ตอบแทนในปีทีผ่า่นมาดงันี้
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➢ คณะกรรมการเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่พจิารณาจากผล
การด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงนิปันผล รวมถงึภาระหนา้ทีข่องกรรมการแต่ละคณะแลว้ จึง
เสนอขออนุมัตจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยในปี 2563 รวมเป็นเงนิไมเ่กนิ 12,000,000 บาท
ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนัตัง้แตปี่ 2554 - 2562 โดยมรีายละเอยีดการจา่ยคา่ตอบแทน ดงันี้

องคป์ระกอบคา่ตอบแทน จ านวนเงนิ

คา่ตอบแทนกรรมการ

1. คา่ตอบแทนรายเดอืน

- ประธานกรรมการ 80,000 บาท / คน / เดอืน

- กรรมการ 40,000 บาท / คน / เดอืน

2. คา่ตอบแทนตามการประชมุ

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน / ครัง้ทเีขา้รว่ประชมุ

- กรรมการ 20,000 บาท / คน /ครัง้ทเีขา้รว่ประชมุ

คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย : ก าหนดจา่ยคา่ประชมุเป็นรายครัง้ตามการประชมุ
(คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ)

คา่ตอบแทนตามการประชมุ

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน /ครัง้ทเีขา้รว่ประชมุ

- กรรมการ 20,000 บาท / คน /ครัง้ทเีขา้รว่ประชมุ

➢ ส าหรับสทิธปิระโยชนอ์ืน่ทีใ่หก้บักรรมการ มเีฉพาะการใหส้วัสดกิารในการซือ้สนิคา้ในราคาทีไ่ดรั้บสว่นลดเท่านัน้ 
ซึง่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บังคับบรัษัท และสวัสดกิารดังกล่าวบรษัิทไดใ้หใ้นอัตราไม่มากกว่าอัตราทีใ่หก้ับ
ลกูคา้ระดบั VIP ทั่วไปโดยก าหนดในอตัราสงูสดุไมเ่กนิ 10%
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➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

➢ ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัติตาม

หลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บคา่ตอบแทน จะงดออกเสยีงในวาระนี้

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน
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พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562
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การเสนอเงนิบ าเหน็จกรรมการ (เงนิรางวัลประจ าปี) มขีัน้ตอนการพจิารณาโดยผ่าน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เสนอตอ่คณะกรรมการเพือ่พจิารณา
อนุมัตใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดพ้จิารณากลั่นกรองถงึความเหมาะสมต่าง ๆ  
โดยมหีลักเกณฑด์ังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการมสี่วนก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน รวมถงึ
การใหค้ าปรกึษาในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบรษัิท พจิารณาไดจ้ากผล
ก าไรสทุธขิองบรษัิทมกีารเตบิโตเพิม่ขึน้จากปี 2561 เทา่กบั 10.05%

2. ในปี 2562 ดัชน ีSET50 เพิม่ขึน้ 2.26% เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี 2561 แตม่ลูคา่
หลักทรัพยต์ามราคาตลาด หรอื Market Capitalization ของบรษัิทเพิม่ขึน้ถงึ 
5.26% ซึง่เกดิจากการมสีว่นร่วมของกรรมการ

ปีทีจ่า่ยคา่ตอบแทน จ านวนเงนิทีอ่นมุตั ิ จ านวนเงนิทีจ่า่ยจรงิ

2559 32,000,000 บาท 32,000,000 บาท

2560 35,000,000 บาท 35,000,000 บาท

2561 35,000,000 บาท 35,000,000 บาท

ขอ้มลูการจา่ยเงนิบ าเหน็จกรรมการในปีทีผ่า่นมา
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➢ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ซึ่งไดก้ลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมเดยีวกัน รวมถงึพจิารณาจากการขยายตัวทางธุรกจิและการเตบิโตของ
บริษัทแลว้ เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 เป็นจ านวน
35,000,000 บาท ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนักบัปี 2560 - 2561

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน

➢ ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัติตาม

หลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บคา่ตอบแทน จะงดออกเสยีงในวาระนี้

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
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พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563
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คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญชหีลายราย โดยพจิารณาจากผลการ
ปฏบิัตงิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญช ีและไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้
พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบสอบบัญช ีจากบรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจ าปี 
2563 ดังมรีายชือ่ผูส้อบบัญชตีอ่ไปนี้

- นางกิง่กาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4496 และ/หรอื

- นาย ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3972 และ/หรอื

- นางสาว พมิพใ์จ มานติขจรกจิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4521 และ/หรอื

- นางสาว สมุนา พันธพ์งษ์สานนท์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5872 และ/หรอื

- นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสริกิลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4807

ประวตัผิูส้อบบัญช ีตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับที ่6 หนา้ 74 - 75 ในหนังสอืเชญิประชมุ

ส าหรับคา่สอบบัญชใีนปีทีผ่า่นมามขีอ้มลูดังนี้

คา่สอบบญัชี ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ย

2,290,000 บาท 2,570,000 บาท 2,675,000 บาท

คา่สอบทานงบรายไตรมาสของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ยรวมทัง้ปี

1,125,000 บาท 1,125,000 บาท 1,005,000 บาท

รวมเป็นเงนิ 3,415,000 บาท 3,695,000 บาท 3,680,000 บาท
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ทัง้นี้จากมาตรฐานการท างานทีด่ ีมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบัญช ีรวมทัง้ปฏบิัตหินา้ทีไ่ดเ้ป็น
อย่างดตีลอด นอกจากนี้เมือ่เทยีบกับปรมิาณงานและอัตราค่าสอบบัญชขีองบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ใน
ระดับเดยีวกันแลว้ เห็นวา่มคี่าสอบบัญชทีีเ่หมาะสม จงึขอเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตคิ่าสอบบัญชี

ประจ าปี 2563 เป็นเงนิ 3,795,000 บาท

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชแีลว้ บรษัิทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอืน่ ไดแ้ก่ ค่าสังเกตกาณ์ท าลาย
สนิคา้ประมาณ 150,000 บาท ค่าสอบทานเรือ่งการน า TFRS 16 มาใชใ้นปี 2563 จ านวน 250,000 
บาท และในระหวา่งปีอาจมคี่าใชจ้่ายเกีย่วกับค่าสอบบัญชเีพิม่ขึน้ไดเ้นื่องจากการขยายสาขาเพิม่เตมิ
ขึน้ หรือการจดทะเบียนจัดตัง้บรษัิทใหม่ หรือค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทัง้ของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึง่
คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่เตมินี ้บรษัิทขออนุมัตปิระมาณคา่ใชจ้่ายไวไ้มเ่กนิ 1,500,000 บาท โดยมรีายละเอยีด
คา่สอบบัญชปีระจ าปี 2563 ดังนี้

คา่สอบบญัชี ปี 2563

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ย

2,760,000 บาท

คา่สอบทานงบรายไตรมาสของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ยรวมทัง้ปี

1,035,000 บาท

รวมเป็นเงนิ 3,795,000 บาท
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ในกรณีทีผู่ส้อบบัญชดีังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ใหบ้รษัิทส านักงาน  

อวีาย จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของส านักงาน ท าหนา้ทีต่รวจสอบบัญชแีละ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทแทนผูส้อบบัญชดีังกลา่วได ้

บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีาก บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชขีอง

บรษัิท โดยผูส้อบบัญชทีีล่งนามในงบการเงนิจะท าหนา้ทตีดิตอ่กนัไมเ่กนิ 7 ปี ปัจจบุัน

ผูส้อบบัญชทีีล่งนามในงบการเงนิไดแ้ก่ นางกิง่กาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ซึง่ไดท้ าหนา้ทีเ่ป็น

เวลา 3 ปีเทา่นัน้ ทัง้นีผู้ส้อบบัญชมีไิดม้คีวามสัมพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/บรษัิทยอ่ย/

ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดังกลา่ว โดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท

และผูส้อบบัญชขีองบรษัิทยอ่ย สงักดัส านักงานสอบบัญชเีดยีวกนั
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➢ คณะกรรมการเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงึอนุมัตเิพือ่น าเสนอ
ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญชี จากบรษัิทส านักงาน อวีาย
จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และ อนุมัตคิา่สอบบัญชปีระจ าปี 2563 ตาม
รายละเอยีดขา้งตน้

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน
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