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การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565



Homepro : AGM 2022

on 8 April 2022
E-AGM

Event นี ้ช่วยลดปริมาณ 
Carbon Footprint

198.3 tCo2e

เทยีบเท่ากับการปลูกต้นไม้

22,029 ต้น
(เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ Co2 ที่เกิดขึน้)

การรณรงค์การใช้ QR Code แทนการแจก
เอกสาร และแผ่น CD กับผู้ร่วมงาน

ทัง้นี ้หากผู้ถือหุ้นต้องการเอกสารฉบับรูปเล่ม สามารถท าได้ดดย
- กรอกแบบฟอร์มท่ีได้รับจากเอกสารเชิญประชมุสง่ให้บริษัท เพ่ือด าเนินการจดัสง่
- สง่ E-mail : ir@homepro.co.th พร้อมช่ือ และท่ีอยู ่เพ่ือด าเนินการจดัสง่



ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดย
ผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้รายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน

เน่ืองจากเป็นการประชุม ผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้ซกัถาม สามารถ
ด าเนินการได ้2 วิธี
1. กรณถีามผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ผูถื้อหุน้สามารถเขียนค าถามหรือขอ้คิดเห็น ผา่นช่องทาง DAP 

e-Shareholder Meeting ท่ีไดล้งทะเบียนตอนเขา้ประชุม โดยผูด้  าเนินการประชุมจะตอบค าถามดงักล่าวในท่ีประชุม

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามด้วยตนเอง ให้ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการสอบถามด้วยตนเอง พิมพ์ในช่องการส่งค าถามว่า 
“ตอ้งการถามค าถามดว้ยตนเอง” ซ่ึงกรรมการจะเรียกช่ือผูถื้อหุน้ท่านดงักล่าว จากนั้นให้ผูถื้อหุ้นกดปุ่ม Unmute เพื่อ
เปิด ไมค ์ส าหรับการถามค าถาม  โดยการถามค าถามดว้ยตนเองนั้น กรรมการจะเรียกหลงัจากไดมี้การตอบค าถามท่ี
ไดรั้บจากช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ตามขอ้ 1 เรียบร้อยแลว้
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การด าเนินการประชุม

ปิดไมค์ เปิดไมค์



บริษทัฯ ใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 คะแนนเสียง ( 1 Share : 1 Vote ) โดย
หลงัจากจบการรายงานในแต่ละวาระผูด้  าเนินการประชุมจะขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผูถื้อ
หุน้สามารถลงคะแนนเสียงได้ ผา่นช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ท่ีไดล้งทะเบียนตอนเขา้
ประชุม โดยมีเวลาในการลงคะแนน 2 นาที ทั้งน้ีหากผูถื้อหุน้ไม่ไดด้ าเนินการใด ๆ ระบบจะบนัทึกเป็น
การลงคะแนนเห็นดว้ย ในวาระนั้นๆ

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัไดน้ าคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตาม
ความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้  บนัทึกรวมไวใ้นระบบลงคะแนนของ DAP e-Shareholder Meeting 
เพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้

ส าหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
สามารถดูไดจ้ากส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่8 (หน้า 70)ในหนงัสือเชิญประชุม
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การด าเนินการประชุม



ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมผา่นทาง Online เขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการสอบถามและการ
ลงคะแนนผา่น Online มากข้ึน ขออนุญาติเปิดวดีิโอวธีิการเพื่อเขา้ใจและเตรียมก่อนเร่ิมประชุม
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การด าเนินการประชุม

หากมีปัญหาในการเขา้ประชุมสามารถ ติดต่อไดต้ามท่ีแจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม หรือ
สามารถติดต่อทาง เบอร์โทรศพัท ์ 02-832-1494 และ 02-832-1416



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และช่ือกรรมการ โดยมี
หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการเสนอ ผา่น Web Site พร้อมทั้งแจง้ข่าวผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม 2564 และก าหนดส้ินสุดการรับการเสนอวาระในวนัท่ี 14 มกราคม 2565
ทั้งน้ีในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และช่ือกรรมการ ของผูถื้อหุน้ดงักล่าว  ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดเสนอวาระการประชุม และช่ือกรรมการ เพื่อน าเขา้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565

บริษทัไดมี้การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 5
เมษายน 2565 ไดท่ี้หน่วยงาน นกัลงทุนสัมพนัธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งค าถามมายงับริษทัฯ 

ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงรายละเอียดการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทั
ไดท้  าการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวบ้น Website พร้อมทั้งแจง้ข่าว
ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2565
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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 ทั้ งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
บริษัทได้ แต่งตั้ งให้ คุณชนินทร์ รุนส าราญ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเพื่อเป็น
ตวัแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัจัดให้มีผูส้อบบญัชีและตวัแทน
อิสระ เขา้ร่วมประชุมดงัน้ี
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564

วาระที ่3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และ
รายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564

วาระที ่4 พิจารณาอนุมติัเร่ืองการจ่ายปันผลประจ าปี 2564
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ

วาระการประชุม

วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564

วาระที ่9 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565

วาระการประชุม

วาระที ่7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565



พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564
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 ตามที ่เลขานุการทีป่ระชมุ ไดจั้ดท ารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564

ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่8 เมษายน 2564 และไดจั้ดสง่ใหต้ลาดหลักทรัพยภ์ายในระยะเวลา 

14 วนันับแตว่นัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จงึเสนอ

ตอ่ผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ทัง้นีไ้ด ้

แนบรายงานการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ทีไ่ดจั้ดส่งใหพ้รอ้มกับหนังสอื

เชญิประชมุในครัง้นีแ้ลว้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับที ่1 หนา้ 14 - 41)

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน
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พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
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Corporate Group Structure
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Home Product Center Plc. : Operating HomePro in Thailand

Objective to 
operate retail 
business under 

trade name 
“Mega Home”.

Holds 99.99% of 
total shares

Objective to 
operate a retail 

business in 
Malaysia.

Holds 100% of 
total shares

Objective to 
manage rental 

space and 
provide utilities 

services to 
tenants.

Holds 99.99% of 
total shares

Objective to 
operate the 
warehousing 

and distribution.

Holds 99.99% of 
total shares

Objective to 
operate a retail 

business in 
Vietnam

Holds 100% of 
total shares

Home Product 
Center (Vietnam) 

Co., Ltd.

Home Product 
Center (Malaysia) 

Sdn. Bhd.

Mega Home 
Center Co., Ltd.

Market Village 

Co., Ltd. 
DC Service 

Center Co., Ltd.



Store Footprint

Greater Bangkok :  30 stores

Upcountry :  57 stores

Greater Bangkok :  5 stores

Upcountry :  1 store

Greater Bangkok :  3 stores

Upcountry :  11 stores

Malaysia :  7 stores

14Remarks: In 2021, 3 closure of HomePro S; 1 store for relocation and 2 for expired leasing contract



Number of Store Closed

No store closure in Malaysia during 4Q’2020 to 1Q’2021but the operating hours was limited* 15

21

3

7

4th Wave

3Q21

2

7

3rd Wave

2Q21

2

1

2nd Wave

4Q20-1Q21

69

8

6

1st Wave

1H20

Malaysia

Malaysia

Malaysia
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1.0

5.0

6.8

2019 2020 2021

% E-Commerce's sale mix

E – Commerce Sales Mix



Sustainable Sales Growth

Unit : million baht

56,928 
59,888 61,951 63,046 

58,347 60,568 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

• In 2021, the revenue from contracts with customers has increased by 3.8%, in which the same store 
sales rose by 3.4%.

*  Service Income (Home Service) was included since 2018
17



Other Income 
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Other  Income % to Sales

% to sales

TFRS15
Adoption 

4,346 
4,099 

4,327 

3,402 3,358 

7.3%

6.6%
6.9%

5.8%
5.5%

2017 2018 2019 2020 2021

• Rental income has decreased due to lower rental income resulted from the cancellation of HomePro Expo in 2021 compared with 
2020 when the events were held in the third and fourth quarters along with a decline in rental income from leasable space of 
Market Village and HomePro stores as a result of government's orders to close shopping centers and limit only a certain businesses 
to operate, in which the Company has lowered or waived rental fees for tenants. 

• Other income increased in relation to the increasing promotional activities with vendors in both stores and online channels.
18

Unit : million baht

1,527

1,875

1,223

2,135 13.9%

-19.9%



• The amount increases in SG&A was attributable to expenses associated with employee salaries and welfare, expenses 
related to taking care of associates during the severe outbreak of COVID-19 such as expenses in building a field hospital, 
utilities and marketing expense. Nevertheless, the overall SG&A as a percentage of Sales has fell marginally.

SG&A Expenses

19
• Cost of rental increased due to expenses related to additional rental space at Rangsit Klong 4 and Suksawat Store, which 

opened at the end of the fourth quarter 2020, therefore, cost of rental was recognized full year in 2021. Similarly, the new 
store of HomePro in Bangna Km. 1, was recently opened in the fourth quarter of 2021, also partially caused.

Unit : million baht

TFRS15
Adoption 

Sales Related Cost of Rental

13,750
11,970 11,945 10,965 11,349

595 645
554 609

23.0%

19.3% 18.9% 18.8% 18.7%

2017 2018 2019 2020 2021



NPAT & EPS

NPAT in 2021 increased by 5.5% and NPAT as a percentage of sales has marginally increased 
from 8.8% in 2020 to 8.9% in 2021. Earnings per share (EPS) were Baht 0.41 in 2021.
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FY 2017 2018 2019 2020 2021

EPS 0.37 0.43 0.47 0.39 0.41

4,886 
5,613 

6,177 

5,155 5,441 

8.2% 9.1% 9.8% 8.8% 8.9%

2017 2018 2019 2020 2021

Unit : million baht

% to sales



Track record of endorsement in key sustainable indices
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Included in the DJSI 
Emerging Market 
since 2017

Received AA 
rating from 
MSCI-ESG

FTSE4Good

Included in the 
FTSE4Good since 
2016

International

Domestic

AGM Investors’ Choice

Excellence CG Score Listed in ESG100 Index Anti-Corruption Certified

Included in the 
Bloomberg Gender 
Equality Index (GEI)

Being listed in CDP in 
the fields of climate 
change with “A-”

Received Sustainably 
Low Risk Rating in ESG 
Risk ranking 

Being listed in Thailand 
Sustainability Investment by SET 

for the 7th consecutive year

Receiving Sustainability Disclosure 
Recognition 

2021 from Thaipat institute

Receiving a highly commended in 
Sustainability Awards from SET



พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงาน
ของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564
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Unit : MB

2020 2020 VAR %

Total Assets 58,586.3 56,090.8 2,495.6 4.4

Total Liabilities 35,695.9 34,525.5 1,170.4 3.4

Total Equities 22,890.4 21,565.2 1,325.2 6.1

Sales 60,567.9 58,346.8 2,221.1 3.8

Total Revenue 63,925.8 61,749.0 2,176.8 3.5

Net Profit 5,440.5 5,154.7 285.8 5.5

Earning Per Share (Baht) 0.41 0.39 0.02 5.1

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

- ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเห็น แบบไมม่เีงือ่นไข

- รายละเอยีดงบแสดงฐานะการเงนิ บญัชกี าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัช ี

ปรากฏตามรายงานประจ าปี
23

Financial Summary



 บรษัิทไดจั้ดท างบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบ

บัญช ีส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 ซึง่ผูส้อบบัญชไีดต้รวจสอบแลว้ และ

ไดผ้่านการพจิารณาจากทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่2/2565 วันที ่21

กมุภาพันธ ์2565 และคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่2/2565  วันที ่22 กมุภาพันธ์ 2565 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่ามคีวาม

ถกูตอ้งและเพยีงพอ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัติ

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน
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พจิารณาอนุมตัเิร่ืองการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564

25



การจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย

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

ดงันัน้ในการจา่ยปันผลในครัง้นีบ้รษัิทจงึไมจ่ าเป็นตอ้งจัดสรรเงนิก าไรเพือ่
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
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การจา่ยเงนิปันผล

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

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล

2561 2562 2563

เงนิสดปันผล ตอ่หุน้
0.15 (ระหวา่งกาล)

0.20 (สิน้ปี)

0.17 (ระหวา่งกาล)

0.21 (สิน้ปี)

0.10 (ระหวา่งกาล)

0.20 (สิน้ปี)

รวมมลูคา่การจา่ยปนัผล 0.35 0.38 0.30

อตัราการจา่ยเงนิปันผล 83.95% 87.88% 82.40%
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 การจ่ายปันผลระหว่างกาล (ส าหรับผลประกอบการ ม.ค. – ม.ิย. 64)

มลูคา่ตอ่หุน้

มลูคา่เงนิสดปันผล คดิเป็นจ านวนเงนิ 1,578.14 ลา้นบาท 0.12

ซึง่ไดจ้่ายไปแลว้ในวันที ่ 28 กันยายน 2564 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่
8/2564 โดยมรีายละเอยีดดังนี้
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 การจ่ายปันผลระหว่ากาล (ส าหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 64)

มลูคา่ตอ่หุน้

มลูคา่เงนิสดปันผล คดิเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 2,630.24 ลา้นบาท 0.20

ทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2565 เมือ่วนัที่ 22 กมุภาพันธ์ 2565 มมีตนิ าเสนอตอ่ที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่อนุมัตจิา่ยเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการครึง่ปีหลังของปี 2564 โดยมี
รายละเอยีดดังนี้

ส าหรับการจ่ายปันผลทัง้ดังกลา่ว บรษัิทจา่ยจากก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงานของปี
2564 ซึง่เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอัตรารอ้ยละ 20 ทัง้นีผู้ถ้อืหุน้ซึง่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถ
ขอเครดติภาษีจากการจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วไดต้ามมาตรา 47 ทวแิหง่ประมวลรัษฎากร



สรุปการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564

จ านวน

เงนิสด ปันผล ตอ่หุน้ 0.32 บาท

คดิเป็นเงนิรวมท ัง้ส ิน้ โดยประมาณ 4,208.39 ลา้นบาท

คดิเป็นอตัราการจา่ยเงนิปนัผล โดยประมาณ 84.42%

29

ก าหนดการเก่ียวกับการจ่ายปันผล

รายละเอยีด วนัที่

- ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล (Record Date) 21 เม.ย. 65

- จา่ยเงนิปันผล 6 พ.ค. 65



 คณะกรรมการ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่

• จา่ยปันผลเป็นเงนิสด ส าหรับผลประกอบการครึง่ปีหลัง 2564 ในอตัราหุน้ละ

0.20 บาท หรอืคดิเป็นเงนิไมเ่กนิ 2,630.24 ลา้นบาท

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน
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พจิารณาอนุมตักิารเพิม่จ านวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
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เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ มีการขยายตวัของธุรกิจในหลายดา้น ดงันั้นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวั
ของธุรกิจ  คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรใหมี้การเพ่ิมจ านวนกรรมการ 1 ท่าน  จากจ านวนกรรมการปัจจุบนั 
11  ท่าน   เป็นจ านวนกรรมการ 12 ท่าน

ทั้งน้ีจากท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอรายช่ือกรรมการ  ส าหรับเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
ในวาระแต่งตั้งกรรมการในเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2565 ปรากฎวา่ไม่
มีบุคคลเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั

คณะกรรมการ โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน  จึงเสนอ
รายช่ือกรรมการเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  เพ่ิมจ านวน 1 ท่าน   ไดแ้ก่   คุณ อนนัต ์ อศัวโภคิน    ซ่ึงมี
คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ขอ้ก าหนดของส านกังานก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงมีความรู้ 
ความสามารถ  ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั  โดยมีประวติัโดยสงัเขปดงัน้ี
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ประวัตกิารศกึษา - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมโยธา  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
- ปรญิญาโท วศิวอตุสาหการ  Illinois Institute of Technology, USA
- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ชือ่  นาย อนันต ์ อศัวโภคนิ อาย ุ 71 ปี

เสนอแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการ

ประวัตกิารอบรม - Director Certification Program (DCP) 52/2547

ประสบการณ์
- ประธานกรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร์
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์

- ประธานกรรมการ บมจ. ควอลติีเ้ฮา้ส์

- ประธานกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป

ปัจจุบันไมม่กีารด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูบ้รหิาร ทัง้ในบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์และไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  
รวมถงึไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป้นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมีสภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธรุกจิของบรษัิท

สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง : ไมม่ี

สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี

ความสมัพันธ ์หรอืการมสีว่นไดเ้สยีกบั : - บดิาของ นาย อาชวณิ  อศัวโภคนิ (กรรมการ)
บรษัิท กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้ - เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่อง บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์
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ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4

(หนา้ 58)



 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน เพิม่จ านวนกรรมการจ านวน 1 ท่าน จากปัจจุบันมจี านวน 11 ทา่น 
เป็นจ านวน 12 ทา่น และเสนอชือ่กรรมการเพิม่จ านวน 1 ทา่น ไดแ้ก ่คณุ อนันต ์อัศวโภคนิ 
ซึง่มคีณุสมบัตคิรบถว้นตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ขอ้ก าหนดของ
ส านักงานก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  รวมถงึมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในธรกจิที่เกีย่วขอ้งกับการ
ด าเนนิงานของบรษัิท

 มตขิองทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน
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พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
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กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระในปีนีม้จี านวน 4 ทา่น คอื

1. คณุ พรวฒุ ิ สารสนิ กรรมการ และกรรมการอสิระ

2.  คณุ สวุรรณา  พทุธประสาท กรรมการ

3.  คณุ ทววีัฒน ์ ตตยิมณีกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ

4.  คณุ ชนนิทร ์ รนุส าราญ กรรมการตรวจสอบ กรรมอสิระ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

ตามท่ีคณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2565 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 มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั และในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา กรรมการของบริษทั
ไม่เคยเป็นพนกังาน หรือหุน้ส่วนของบริษทัผูส้อบบญัชี  

ส าหรับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ
1. คุณ พรวฒิุ สารสิน ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 6 ปี 6 เดือน 8 วนั
2. คุณ ทวีวฒัน์ ตติยมณีกลุ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปี
3. คุณ ชนินทร์ รุนส าราญ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปี

ทั้งน้ีส าหรับกรรมการอิสระ 2 ท่านท่ีด ารงต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปีนั้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
พิจารณาจากคุณสมบติั แลว้เห็นวา่มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญในธุรกิจคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้น
การตรวจสอบ สามารถใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได้ ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การ
ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5 หน้า 67
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คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  โดยบุคคล
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัว่ามีคุณสมบติั
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมทั้งไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการอ่ืนจากผูถื้อหุ้นให้พิจารณา  จึงขอเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  ทั้งน้ีตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีประวติัของกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งดงัน้ี
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ประวัตกิารศกึษา - ปรญิญาตร ี บรหิารธรุกจิ Boston University, USA
- ปรญิญาโท  บรหิารธรุกจิ Pepperdine University, USA

ชือ่  นาย พรวฒุิ สารสนิ อาย ุ 62 ปี

ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการอสิระ

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

ประสบการณ์ (บางสว่น)
- ประธานกรรมการ บจ. ไทยน ้าทพิย์
- ประธานกรรมการ บมจ. บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าส
- กรรมการ บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด)์

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

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ
- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 10 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็น 83.33%
- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท (ทีไ่มม่ผีูบ้รหิาร) 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ คดิเป็น 100%

จ านวนวาระและจ านวนปีทีก่รรมการเคยด ารงต าแหน่ง
- 3 วาระ รวม 6 ปี 6 เดอืน 8 วัน  โดยไดรั้บการแตง่ตัง้ในปี 2558, 2560 และ 2563

สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง : 251,723 หุน้ คดิเป็น 0.0019%  (ไดม้าเดอืน มกราคม 2565)
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี
ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

วันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ 1 ตลุาคม 2558

อาชพีหลัก ประธานกรรมการ บจ. ไทยน ้าทพิย ์(ผลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่)

การมสีว่นไดเ้สยีในปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา (กรรมการอสิระ)
1. ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า
2. ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย)
3. ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียส าคัญอนัอาจมผีลท าใหม้สีามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5

(หนา้ 59-60)



 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

 ทัง้นี ้คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัตติามหลักการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแตง่ตัง้ จะงดออกเสยีงในวาระนี้
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ประวัตกิารศกึษา - ปรญิญาตร ีพาณชิยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ชือ่ นาง  สวุรรณา  พทุธประสาท อาย ุ 66 ปี

ต าแหนง่ กรรมการ  (เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิท ตามทีก่ าหนดในหนังสอืรับรองบรษัิท)

ประวัตกิารอบรม Financial Institutions Governance Program (FGP) 3/2554
Director Certification Program (DCP) 85/2550
Director Accreditation Program (DAP) 29/2547

ประสบการณ์ (บางสว่น)
- กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บจ. แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. ควอลติีเ้ฮา้ส์

และกรรมการบรรษัทภบิาล

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท
บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  3 แหง่  /  บรษัิท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  17 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
- จ านวน 6 วาระ รวม 18 ปี 9 เดอืน 7 วัน ไดแ้กปี่ 2546, 2550, 2553, 2556, 2559 และ 2562

วันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ กรรมการ วันที ่2 กรกฎาคม 2546

อาชพีหลัก ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิท แอล เอซ มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั (พัฒนาอสงัหารมิทรัพย)์

สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง : ไมม่ี
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี
ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5

(หนา้ 61-62)



 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู  ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานของบรษัิท และ ในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 
กรรมการของบรษัิทไมเ่คยเป็นพนักงานหรอืหุน้สว่นของบรษัิทผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ีคณุสมบัติ
ครบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ คณุ สุวรรณา  พุทธประสาท กลับเขา้
เป็นกรรมการ ตามเดมิ

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตาม

หลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแตง่ตัง้ จะงดออกเสยีงในวาระนี้
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ประวัตกิารศกึษา - ประถมศกึษา

ชือ่  นาย ทววีัฒน์ ตตยิมณีกลุ อาย ุ 76 ปี

ต าแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

ประวัตกิารอบรม - Director Accreditation Program (DAP) 29/2547

ประสบการณ์ (บางสว่น)
- ประธานกรรมการบรหิาร บจ. มณีพณิ
- ประธานกรรมการบรหิาร บจ. สตารแ์ฟชัน่ (2551)

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท
- บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  1 แหง่
- บรษัิท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  2 แหง่

จ านวนวาระและจ านวนปีทีก่รรมการเคยด ารงต าแหน่ง
- จ านวน 7 วาระ รวม 20 ปี 10 เดอืน 11 วัน ไดแ้ก ่ปี 2544, 2547, 2550, 2553, 2556, 2559 และ 2562

สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง : ไมม่ี
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี
ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

วนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ วนัที ่29 พฤษภาคม 2544

อาชพีหลัก ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท สตารแ์ฟชัน่ (2551) จ ากดั (จ าหน่ายเสือ่ผา้)

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5

(หนา้ 63-64)

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

การมสีว่นไดเ้สยีในปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา (กรรมการอสิระ)
1. ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า
2. ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย)
3. ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียส าคัญอนัอาจมผีลท าใหม้สีามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ



 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนินงานของบรษัิท และ
ในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา กรรมการของบรษัิทไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุน้สว่นของบรษัิท
ผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ีคุณสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ.บรษัิทมหาชน พ.ศ.2535 เสนอ 
คุณ ทววีฒัน ์ ตตยิมณีกุล กลับเขา้เป็นกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ
ตามเดมิ

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัติตาม

หลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแต่งตัง้ จะงดออกเสยีงใน

วาระนี้
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ชือ่  นาย ชนนิทร ์ รนุส าราญ อาย ุ 74 ปี

ต าแหน่ง กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท
- บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  1 แหง่
- บรษัิท หรอืกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ :  2 แหง่

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ
- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 12  ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้  คดิเป็น 100%
- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 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 6  วาระ รวม 16 ปี 6 เดอืน 18 วัน ไดแ้กปี่ 2548, 2550, 2553, 2556, 2559 และ 2562

วันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ วันที ่22 กนัยายน 2548

อาชพีหลัก กรรมการ  บมจ. โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร ์ (คา้ปลกี)

ขอ้มลูกรรมการโดยละเอยีด

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5

(หนา้ 65-66)

ประวัตกิารศกึษา - ปรญิญาโท  บรหิารธรุกจิ   Fort Hays State University, Kansas, USA

ประวัตกิารอบรม
- DCP Refresher 2/2549 - Audit Committee Program (ACP) 9/2548
- Director Certification Program (DCP) 15/2545 - Role of the Chairman Program (RCP) 6/2544

ประสบการณ์ (บางสว่น)
- ประธานกรรมการบรหิาร บจก. เอส บ ีแอล ลสิซิง่
- กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่

สดัสว่นการถอืหุน้ดว้ยตนเอง : ไมม่ี
สดัสว่นการถอืหุน้โดยคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ : ไมม่ี
ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

การมสีว่นไดเ้สยีในปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา (กรรมการอสิระ)
1. ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า
2. ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย)
3. ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียส าคัญอนัอาจมผีลท าใหม้สีามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ



 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนินงานของบรษัิท และ
ในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา กรรมการของบรษัิทไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุน้สว่นของบรษัิท
ผูส้อบบัญช ีรวมถงึม ีคุณสมบัตคิรบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ
คุณ ชนนิทร ์ รุนส าราญ  กลับเขา้เป็นกรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ตามเดมิ

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัติตาม

หลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอแต่งตัง้ จะงดออกเสยีงใน

วาระนี้
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พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565
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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 
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ปีทีจ่า่ยคา่ตอบแทน จ านวนเงนิทีอ่นมุตั ิ จ านวนเงนิทีจ่า่ยจรงิ

2562 12,000,000 บาท 9,130,000 บาท

2563 12,000,000 บาท 9,220,000 บาท

2564 12,000,000 บาท 9,140,000 บาท

ขอ้มลูการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการในปีทีผ่า่นมา

คณะกรรมการ จ านวนการประชุมปี 2564

- คณะกรรมการบรษัิท 12

- คณะกรรมการบรหิาร 12

- คณะกรรมการตรวจสอบ 12

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอนแทน 2

- คณะกรรมการบรษัิททีไ่มใ่ชผู่บ้รหิาร 1

ทัง้นี้ในปีทีผ่่านมา บรษัิทมกีารจัดประชมุคณะกรรมบรษัิท และคณะกรรมการชดุพเิศษ 
รวมถงึการจา่ยคา่ตอบแทนในปีทีผ่า่นมาดงันี้
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 คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่พจิารณาจากผลการด าเนนิงานของ
บรษัิทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงนิปันผล รวมถงึภาระหนา้ทีข่องกรรมการแต่ละคณะแลว้ จงึเสนอขออนุมัตจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชดุยอ่ยในปี 2565 รวมเป็นเงนิไมเ่กนิ 12,000,000 บาท ซึง่เป็นอัตราเดยีวกันตัง้แตปี่ 2554 - 2564 โดยมรีายละเอยีด
การจา่ยคา่ตอบแทน ดังนี้

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 าหรับสทิธปิระโยชน์อืน่ทีใ่หก้ับกรรมการ มเีฉพาะการใหส้วัสดกิารในการซือ้สนิคา้ในราคาทีไ่ดรั้บสว่นลดเท่านัน้ ซึง่เป็นไปตามที่
ระบไุวใ้นขอ้บังคับบรัษัท และสวัสดกิารดังกล่าวบรษัิทไดใ้หใ้นอัตราไมม่ากกวา่อัตราทีใ่หก้ับลกูคา้ระดับ VIP ท่ัวไปโดยก าหนดใน
อัตราสงูสดุไมเ่กนิ 10% และสวสัดกิารในการไดรั้บการตรวจสขุภาพประจ าปีเป็นจ านวน 1 ครัง้ตอ่ปี
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 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ

 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัติตาม

หลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บคา่ตอบแทน จะงดออกเสยีงในวาระนี้

51



พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564
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การเสนอเงนิบ าเหน็จกรรมการ (เงนิรางวัลประจ าปี) มขีัน้ตอนการพจิารณาโดยผ่าน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เสนอตอ่คณะกรรมการเพือ่พจิารณา
อนุมัตใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดพ้จิารณากลั่นกรองถงึความเหมาะสมต่าง ๆ  
โดยมหีลักเกณฑด์ังนี้

1. เนือ่งจากคณะกรรมการมสีว่นก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนนิงาน รวมถงึการ
ใหค้ าปรกึษาในการด าเนนิงานดา้นตา่ง ๆ ของบรษัิท

2. ณ สิน้ปี 2564 มลูคา่หลักทรัพยต์ามราคาตลาด หรอื Market Capitalization ของ
บรษัิทเพิม่ขึน้ 5.84% แมจ้ะอยูใ่นสถานะการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ 19

ปีทีจ่า่ยคา่ตอบแทน จ านวนเงนิทีอ่นมุตั ิ จ านวนเงนิทีจ่า่ยจรงิ

2561 35,000,000 บาท 35,000,000 บาท

2562 35,000,000 บาท 35,000,000 บาท

2563 31,500,000 บาท 31,500,000 บาท

ขอ้มลูการจา่ยเงนิบ าเหน็จกรรมการในปีทีผ่า่นมา

53



 คณะกรรมการเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ซึ่งไดก้ลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมเดยีวกัน รวมถงึพจิารณาจากการขยายตัวทางธุรกจิและการเตบิโตของ
บริษัทแลว้ เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวน
33,000,000 บาท

 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิัติตาม

หลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีไ่ดรั้บคา่ตอบแทน จะงดออกเสยีงในวาระนี้

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ
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พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565
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คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญชหีลายราย โดยพจิารณาจากผลการ
ปฏบิัตงิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญช ีและไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้
พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบสอบบัญช ีจากบรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจ าปี 
2565 ดังมรีายชือ่ผูส้อบบัญชตีอ่ไปนี้

- นางกิง่กาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4496 และ/หรอื

- นางสาว สมุนา พันธพ์งษ์สานนท์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5872 และ/หรอื

- นาย ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3972 และ/หรอื

- นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสริกิลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4807

ประวตัผิูส้อบบัญช ีตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับที ่7 หนา้ 68 - 69 ในหนังสอืเชญิประชมุ

ส าหรับคา่สอบบัญชใีนปีทีผ่า่นมามขีอ้มลูดังนี้

คา่สอบบญัชี ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ย

2,675,000 บาท 2,760,000 บาท 2,760,000 บาท

คา่สอบทานงบรายไตรมาสของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ยรวมทัง้ปี

1,005,000 บาท 1,035,000 บาท 1,035,000 บาท

รวมเป็นเงนิ 3,680,000 บาท 3,795,000 บาท 3,795,000 บาท
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ทัง้นี้จากมาตรฐานการท างานทีด่ ีมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบัญช ีรวมทัง้ปฏบิัตหินา้ทีไ่ดเ้ป็น
อย่างดตีลอด นอกจากนี้เมือ่เทยีบกับปรมิาณงานและอัตราค่าสอบบัญชขีองบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ใน
ระดับเดยีวกันแลว้ เห็นวา่มคี่าสอบบัญชทีีเ่หมาะสม จงึขอเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตคิ่าสอบบัญชี

ประจ าปี 2565 เป็นเงนิ 3,715,000 บาท ซึง่ลดลงจากปี 2564

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชแีลว้ บรษัิทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอืน่ ไดแ้ก่ ค่าสังเกตกาณ์ท าลาย
สนิคา้ประมาณ 150,000 บาท และในระหวา่งปีอาจมคีา่ใชจ้่ายเกีย่วกับคา่สอบบัญชเีพิม่ขึน้ไดเ้นือ่งจาก
การขยายสาขาเพิม่เตมิขึน้ หรอืการจดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิทใหม่ หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทัง้ของบรษัิทและ
บรษัิทในเครอื ซึง่คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่เตมินี ้บรษัิทขออนุมัตปิระมาณคา่ใชจ้่ายไวไ้มเ่กนิ 1,500,000 บาท 
โดยมรีายละเอยีดคา่สอบบัญชปีระจ าปี 2565 ดังนี้

คา่สอบบญัชี ปี 2565

คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ย

2,695,000 บาท

คา่สอบทานงบรายไตรมาสของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ยรวมทัง้ปี

1,020,000 บาท

รวมเป็นเงนิ 3,715,000 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 าหนา้ทตีดิตอ่กนัไดไ้มเ่กนิ 7 ปี ปัจจบุัน

ผูส้อบบัญชทีีล่งนามในงบการเงนิไดแ้ก่ นางกิง่กาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ซึง่ไดท้ าหนา้ทีเ่ป็น

เวลา 5 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 2565 ตาม
รายละเอยีดขา้งตน้

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน
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