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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

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

เวลาและสถานที ่
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2561 เวลา 10.05 น. ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1  โรงแรมแมนดาริน เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4  แขวง
บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร   
 นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่าปัจจุบนัอยู่ระหว่างการสรรหาประธานกรรมการ ใน
ฐานะท่ีเป็นผูถื้อหุ้นจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมแต่งตั้งคุณมานิต อุดมคุณธรรม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นและเป็นประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี  ซ่ึงท่ีประชุมไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้งนายมานิต อุดมคุณธรรมเป็นประธานท่ีประชุม   
 ประธานไดก้ล่าวเปิดการประชุมโดยไดแ้นะน าคณะกรรมการ  ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ท่ีมาร่วมประชุม ดงัน้ี   
 
รายช่ือคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
1.นายมานิต อุดมคุณธรรม ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานท่ีประชุม 
2.นายรัตน์            พานิชพนัธ์              ต าแหน่ง กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3.นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ ์ ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4.นายชนินทร์ รุนส าราญ ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5.นายอาชวณิ อศัวโภคิน ต าแหน่ง กรรมการ 
6.นายนพร            สุนทรจิตตเ์จริญ       ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
7.นางสุวรรณา พุทธประสาท ต าแหน่ง กรรมการ 
8.นายชชัชาติ สิทธิพนัธุ์  ต าแหน่ง กรรมการ 
9.นายพรวฒิุ สารสิน ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
10.นายทววีฒัน์ ตติยมณีกุล ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
11.นายคุณวฒิุ  ธรรมพรหมกุล ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
บริษทัมีกรรมการทั้งหมด 11  คน โดยมีสัดส่วนกรรมการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 100% และไม่มีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 
 
เลขานุการบริษัทและท าหน้าท่ีเลขานุการท่ีประชุม     
1.นางสาววรรณี  จนัทามงคล      ต าแหน่ง  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน 
      (ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั) 
 

รายช่ือผู้สอบบัญชีจากบริษัทส านักงานอวีาย จ ากดั  
1.นางก่ิงกาญจน์ อศัวรรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4496   
 
รายช่ือตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน 
1.นางสาวชโนบล พรหมสถิต  ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั วสิเซ่น แอนด ์โค จ ากดั 
2.นายธญัสิทธ์ิ กิติรัตน์พชัรกุล  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
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จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
 

นายมานิต อุดมคุณธรรม เป็นประธานท่ีประชุมคร้ังน้ี ไดร้ายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงองคป์ระชุม ดงัน้ี  
1.บุคคลธรรมดาเขา้ประชุมดว้ยตนเองรวมทั้งส้ิน    244   ราย  จ านวนหุน้      1,138,776,528   หุน้ 
2.ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 1,531  ราย  จ  านวนหุน้      9,475,757,326   หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมรวมทั้งส้ิน    1,775  ราย  จ  านวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 10,614,533,854 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.7115 
          ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด ซ่ึงครบองคป์ระชุม  
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะตามขอ้ 2 มีผูถื้อหุน้ประเภทนิติบุคคลท่ีถือหุน้เกิน 10% จ านวน 2 ราย จ านวนหุน้ทั้งส้ิน 6,588,901,530 หุน้ 
 
การด าเนินการประชุม 
 

ประธานท่ีประชุมไดม้อบหมายให้นายคุณวฒิุ ธรรมพรหมกุล เป็นผูด้  าเนินการประชุม โดยนายคุณวฒิุ ธรรมพรหมกุล ไดแ้จง้รายละเอียดในแต่
ละวาระ และช้ีแจง้ในส่วนของขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นและการสอบถาม ดงัน้ี 
 

ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจง้ไวต้ามหนังสือเชิญประชุม โดยผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้รายละเอียดของแต่ละ
วาระ 
 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น 
 

หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถาม ใหย้กมือข้ึนพร้อมแจง้ช่ือจากนั้นใหผู้ถื้อหุน้แจง้ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถาม เพื่อใหท่ี้ประชุมตอบ
ขอ้ซกัถาม 
 

วิธีการลงคะแนน 
 

บริษทัฯ ใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสียง ( 1 Share : 1 Vote) โดยไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระไวใ้หผู้ถื้อหุน้แต่ละ
ท่านแลว้ ซ่ึงหลงัจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจง้วา่หากมีท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงให้
ยกมือข้ึน จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนในส่วนท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือรวบรวมคะแนนแจง้ต่อท่ีประชุม ในการ
รวบรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหกัจากคะแนนเสียงทั้งหมด   

 

ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัไดน้ าคะแนนเสียง เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บนัทึกลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมติตามวาระไวแ้ลว้   
 

ทั้งน้ีส าหรับบตัรลงคะแนนในส่วนท่ีเห็นดว้ย  ท่ีไม่ไดเ้ก็บระหวา่งการประชุม ขอใหทุ้กท่านส่งคืนหลงัจากจบการประชุม โดยบริษทัไดแ้ต่งตั้ง
ตวัแทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษทั วสิเซ่น แอนด ์โค จ ากดั และผูถื้อหุน้รายยอ่ย  เป็นคนกลางในการตรวจนบัคะแนนเสียง   
 

ส าหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้  และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  สามารถตรวจสอบไดจ้ากส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 
(หนา้ 74) ในหนงัสือเชิญประชุม 

 

หมายเหตุ       เน่ืองจาก พรบ.มหาชนไดมี้ขอ้ก าหนดไวว้า่ การลงมติส าหรับเร่ืองทัว่ไปตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและออกเสียง  โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง  ดงันั้น ในวาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 8 จึงไม่น าคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงด
ออกเสียงมารวมค านวณดว้ย 
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
1.การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และช่ือกรรมการ  
 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และช่ือกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑเ์สนอผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั พร้อมทั้งแจง้ข่าว
ผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2560 โดยให้ใชสิ้ทธิไดต้ั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 และส้ินสุดการรับการเสนอ
วาระและช่ือกรรมการในวนัที่ 15 มกราคม 2561 ทั้งน้ีในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และช่ือกรรมการของผูถื้อหุน้ดงักล่าว ไม่มีผู ้
ถือหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการเพ่ือพิจารณา 

 

2. การส่งค าถามล่วงหน้า 
 

บริษทัไดมี้การเปิดโอกาสให้ผถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 ไดท่ี้หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
หรือ ir@homepro.co.th ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งค าถามมายงับริษทัฯ 

 

3.การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม   
 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงรายละเอียดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังน้ี  บริษทัฯ ไดท้  าการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  พร้อมทั้งแจง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2561  
 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากท่ีประธานไดแ้จง้จ านวนหุ้น ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 52 ราย เป็นจ านวน 13,550,814 หุ้น ดงันั้น
จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,827 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 10,628,084,668 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลของคะแนนในแต่ละวาระเพ่ิมข้ึน 
 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  ได้พจิารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมีมติ ดงัรายละเอียดต่อไปนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

   เลขานุการบริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  5 เมษายน  2560 และได้
จดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็น
วา่ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  จึงน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูถื้อ
หุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 10,628,082,148 100.0000 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
 - งดออกเสียง 2,520 ไม่นบัรวม 
- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 

 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

คุณวรรณี  รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 การวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ตวัเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ีประทบต่อบริษทัทั้งดา้นบวกและดา้นลบอยา่งมีนยัส าคญั ดงัน้ี 

mailto:ir@homepro.co.th
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ปัจจุบนักลุ่มธุรกิจของ Homepro  มีบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัแม่  และมีบริษทัในเครืออีก 
4 บริษทั ดงัน้ี 
1. บริษทั มาร์เก็ต วลิเลจ จ ากดั  ประกอบธุรกิจในส่วนของศูนยก์ารคา้ 
2. บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จ  ากดั  ประกอบธุรกิจต่างประเทศ เป็นรูปแบบเดียวกบัโฮมโปร 
3. บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ  ากดั เป็นธุรกิจขายสินคา้เก่ียวกบัโครงสร้างเป็นหลกั และเนน้ลูกคา้กลุ่มผูรั้บเหมา 
4. บริษทั ดีซี เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ  ากดั เป็นศูนยก์ระจายสินคา้ 
 
โดยสรุปจ านวนสาขาของแต่ละบริษัท ณ ส้ินปี 2560 มีดงันี้ 
 

-  บริษทั โฮม โปรดกัส์ฯ มีสาขาทั้งส้ินรวม 81 สาขา แบ่งเป็น 25 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 56 สาขาใน
ต่างจงัหวดั  ในปี 2560 เปิดเพ่ิม 1 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาโลตสับางแค  

-  HomeproS ซ่ึงเป็น Model ใหม่  มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,200 ตารางเมตร โดยเปิดเป็น Pilot site 3 สาขา   ไดแ้ก่ สาขาเกตเวย ์
เอกมยั สาขาเทอมินลั 21 โคราช และ สาขาพาซิโอ ลาดกระบงั   

-  บริษทั เมกา โฮมฯ มีสาขาทั้งส้ิน 12 สาขา ในปี 2560 เปิดเพ่ิม 1 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเชียงราย 
-  บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จ  ากดั มี 6 สาขา สาขาท่ีเปิดแลว้ท่ี IOI ท่ีปุตราจายา และ สาขาซัมมิท ยเูอสเจ  

ในปี 2560 มีเปิดเพ่ิม 4 สาขา ไดแ้ก่  Melakka, Ipoh, Penang และ Johor Bahru  
 
รายได้จากการขายสินค้า 
 

ในปี 2560  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้  59,888.32 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  2,959.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.20 
โดยในปีท่ีผา่นมายอดขายอาจมีการเติบโตไม่มาก  เน่ืองจากเศรษฐกิจในคร่ึงปีแรกท่ียงัไม่ดี  แต่เร่ิมฟ้ืนตวัดีข้ึนในช่วงคร่ึง
ปีหลงั ทั้งน้ีการเพ่ิมข้ึนของยอดขายเกิดจากการเพ่ิมข้ึนจากการขยายสาขาใหม่ การเติบโตของสาขาเดิม ทั้งในกรุงเทพและ
หัวเมืองใหญ่ในต่างจงัหวดัท่ียงัคงมีการขยายตวั  รวมถึงการเปิดสาขาใหม่ของบริษทัย่อยทั้งบริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั และบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จ  ากดั 
 

รายได้อืน่ๆ  
 

ในปี 2560 บริษทัมีรายไดอ่ื้นๆ 4,346.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 130.46 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.09  ซ่ึงรายไดอ่ื้นๆ โดยหลกัมี 
2 ส่วน คือ  
1. รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีของมาร์เก็ต วลิเลจ  และจากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคารของโฮมโปรโดยเพ่ิมข้ึนประมาณ 3.9%   
2. รายไดอ่ื้นเพ่ิม 2.5%  มาจากรายไดจ้ากการสนับสนุนการขายจากคู่คา้ และรายไดใ้นส่วนของการให้บริการติดตั้ง ส่วน
ใหญ่มาจากการใหบ้ริการโฮมเซอร์วสิท่ีมีการขยายการบริการใหก้บัลูกคา้มากข้ึน 
 

ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร 
 

เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั  บริษทัจึงดูแลในเร่ืองของค่าใชจ่้ายและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 
โดยสรุปค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2560 มีมูลค่าเท่ากบั 13,750.28 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 609.47 ลา้น
บาท คิดเป็น 4.64% สัดส่วนต่อยอดขายอยู่ท่ีร้อยละ 22.96% ลดลงจากปี 2559 ท่ี 23.08%   โดยรายละเอียดค่าใชจ่้ายใน   
แต่ละกลุ่มมีดงัน้ี  
1. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ จ านวน 11,816.21 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของสาขา ฝ่ายปฏิบติัการ และฝ่าย
กระจายสินคา้ เพ่ิมข้ึน 606.74 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.41 ปัจจยัหลกัของการเพ่ิมข้ึนท่ีเป็นตวัเงินจากเงินเดือน ตน้ทุนใน
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การให้บริการแก่ลูกค้า ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายในการขยายธุรกิจเมกาโฮม และการขยายสาขา        
ท่ีประเทศมาเลเซีย 
2.ค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  จ านวน 1,934.07 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน 9.93 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 0.052 จากค่าใชจ่้ายในส่วนของส านกังานใหญ่เป็นหลกั 
 

ก าไรสุทธิ 
 

บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 4,886.39 ลา้นบาท  คิดเป็นเปอร์เซ็นตจ์ากยอดขายเท่ากับ 8.2% เทียบกับปี 2559 เพ่ิมข้ึน 
761.19 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.45  และมีก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานหุน้ละ 0.37 บาท ก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของยอดขายและรายไดอ่ื้น  รวมทั้งการควบคุมค่าใชจ่้ายและการปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน 
  

 คุณวรรณี ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมรับทราบเก่ียวกบัการไดรั้บคดัเลือกเป็นสมาชิกของดชันีแห่งความยัง่ยนื จาก DJSI (Dow 
Jones Sustainability Index) ในกลุ่ม Emerging Market เป็นปีแรก รวมทั้งไดรั้บการประเมินใหอ้ยูใ่นดชันีของ MSCI และ
ไดรั้บคดัเลือกใหอ้ยูใ่น FTSE4 Good Emerging Market Index และ FTSE4 Good ASEAN 5 Index  ซ่ึงเป็นดชันีท่ีรวบรวม
บริษทัจดทะเบียนท่ีผา่นการประเมินคะแนนดา้น ESG ในระดบัสากล ส าหรับในระดบัประเทศในปีท่ีผา่นมา ทางตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดม้อบรางวลั SET Sustainability Awards ประเภทรางวลั Rising Star ในกลุ่มบริษทัท่ีมีมลูค่า
ตามราคาตลาดมากกวา่ 1 แสนลา้นบาท  

 

มติท่ีประชุม    ในวาระน้ีเป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือทราบ  จึงมิไดมี้การลงมติ 
 

  หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 เสร็จส้ินแล้ว ได้มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน
 จ านวน 33 ราย เป็นจ านวน 51,117,968 หุน้ ดงันั้น จ  านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,860 ราย และรวม
 เป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 10,679,202,636 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าให้ผล
 ของคะแนนในวาระท่ี 3 เพ่ิมข้ึน 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   และรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 
ส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  2560 

 

บริษทัไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  และรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ และไดผ้่านการพิจารณาจากท่ีประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
คร้ังท่ี 2/2561 วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2561 และคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2561 วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 แลว้  โดยประธาน
ท่ีประชุมไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ในปี 2560  มีขอ้มลูสรุปทางดา้นการเงิน ดงัน้ี 
 

 ยอดขาย       =  59,888.32 ลา้นบาท   เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  2,959.95 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ    5.20 
รายไดร้วม     =  64,234.49 ลา้นบาท   เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  3,090.41 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ    5.05   
มีก าไรสุทธิ    =    4,886.39 ลา้นบาท   เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน     761.19 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  18.45 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานหุน้ละ 0.37  บาท  
 

ทุนที่เรียกช าระแลว้  =  13,151.20  ลา้นบาท 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัมีสินทรัพยร์วม       =  50,949.35  ลา้นบาท  
หน้ีสินรวม  =  32,314.55  ลา้นบาท  
ส่วนของผูถื้อหุน้  =  18,634.79  ลา้นบาท  
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ส าหรับรายละเอียดของผลการด าเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของ
ผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี ซ่ึงไดน้ าส่งให้
ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2  
 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึงน าเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และรายงานของผูส้อบบญัชี 
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

 คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร  ผู้ถือหุ้นสอบถาม 
  1. ขอให้ช่วยอธิบายให้ชดัเจนกรณีท่ี Revenue เพ่ิม 5.2% และก าไรเพ่ิม 18%  เติบโตมาจากการเปิดสาขาหรือส่วนไหน 
  เท่าใด   
  2. การขยายไปมาเลเซีย  ให้ช่วยวิเคราะห์ว่าอ่ิมตวัหรือยงั  เพราะขณะน้ีจ านวนบา้นจะมีมากกว่าจ านวนคน และเน่ืองจาก
  เศรษฐกิจยงัไม่ดี ถา้เทียบสถานะของการตลาดของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย  เปรียบเทียบแลว้ของประเทศใด
  ดีกวา่เพราะจะสะทอ้นถึงทิศทางท่ีบริษทัจะเติบโตไปในอนาคตวา่ควรจะไปทิศทางใด 
 

  กรรมการตอบค าถาม 
1.ในรอบปีท่ีผา่นมา Same Store Sales ติดลบไม่มาก ยอดขายท่ีไดเ้กิดจากการเพ่ิมของสาขาใหม่เป็นหลกั  ปีท่ีผ่านมามีการ
เปิดสาขาน้อย โดยจะเลือกเปิดสาขาเฉพาะท่ีพิจารณาแลว้ว่าเปิดแลว้ยอดขายจะเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเลือก Location    
ท่ีมีช่องวา่งอยู ่ 
2.ส าหรับในประเทศมาเลเซียเปิดสาขาแลว้ 6 สาขา และมีแผนท่ีจะเปิดอีกเพราะว่าในประเทศมาเลเซียเป็นตลาดเร่ิมตน้   
ซ่ึงยงัสามารถขยายตัวได้อีก ส าหรับในประเทศไทยตลาดยงัไม่อ่ิมตัวยงัมีโอกาสขยายตัวอีก เน่ืองจากบริษัทท าธุรกิจ
เก่ียวขอ้งกบับา้นเก่าเป็นหลกั ส าหรับบา้นใหม่เป็นอีกส่วนหน่ึงเท่านั้น 
 

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 
  1. การเปิดสาขาในมาเลเซีย 6 สาขาแล้วนั้ น  สามารถ Contribute รายไดห้ลกัก่ีเปอร์เซ็นต์ และปัจจุบนัดีข้ึนหรือยงั

 ครอบคลุมส่วนท่ีเป็น Margin ท่ีบริษทัลงทุนแลว้หรือไม่ และถา้ยงัไม่ครอบคลุม จะครอบคลุมเม่ือใด เพราะในระยะหลงั
 การลงทุนในต่างประเทศหลายๆ บริษทัลม้เหลว บางบริษทัส าเร็จ ของบริษทัเป็นอยา่งไรกรุณาแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบดว้ย 
 

กรรมการตอบ 
1. เร่ืองการ Contribution รายไดข้องมาเลเซีย เม่ือเทียบกบัยอดรวมของบริษทัถือวา่ยงันอ้ยมากประมาณ 1% กวา่ 

 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบัญชี  
ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี     

 มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 10,649,273,296 99.7197 
 - ไม่เห็นดว้ย 29,926,820 0.2802 
 - งดออกเสียง 2,520 ไม่นบัรวม 
- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 
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หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 3 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 19 ราย เป็น
จ านวน 521,849 หุ้น ดงันั้น จ  านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,879 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 
10,679,724,485 หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 4  
เพ่ิมข้ึน 

 

วาระที่ 4    พจิารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจ าปี 2560    
 

ประธานท่ีประชุมแถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิ ในปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิประจ าปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 4,798.28 ลา้นบาท และไม่มียอด
ขาดทุนสะสมเหลืออยู ่ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทั  คณะกรรมการได้
พิจารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล  ดงัน้ี 
 

ส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีแรกของปี 2560  (มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
8/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  29 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติให้จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 54.84 ลา้นบาท   
ซ่ึงเม่ือรวมกบัทุนส ารองเดิมท่ีจดัสรรไวแ้ลว้ท าใหทุ้นส ารองตามกฎหมายของบริษทัมีจ านวนครบ 10% ของทุนจดทะเบียน
แลว้  และไดอ้นุมติัจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้ส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2560  เม่ือวนัท่ี 27 
กนัยายน 2560  โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท เป็นจ านวนเงิน 1,709.70 ลา้นบาท  คณะกรรมการจึงขอ
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดงักล่าว โดยมีขอ้มูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล  
ท่ีเป็นเงินสดและหุน้ปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
 

ระยะเวลา ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อตัราการจ่ายหุน้ปันผล 
(จ  านวนหุน้เดิม : หุน้ปันผล) 

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

จ่ายเป็นเงินสดปันผล จ่ายเป็นเงินสดปันผล 
มลูค่าหุน้ปันผลต่อหุน้  
(ก่อนปรับลด) 

0.191670 

มลูค่าเงินสดปันผลต่อหุน้    
(หน่วย : บาท / หุน้) 

0.087219       0.10   ,    0.15 
(ระหวา่งกาล) , (ส้ินปี) 

      0.12   ,     0.15 
(ระหวา่งกาล) , (ส้ินปี) 

รวมมูลค่าการจ่ายปันผล  
(หน่วย : บาท / หุน้) 

0.278889 0.25 0.27 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไร
สุทธิ 

95.90% 93.26%   85.64%   

 

ส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีหลงัของปี 2560 (กรกฎาคม 2560 – ธนัวาคม 2560) ตามงบเฉพาะกิจการ   
 คณะกรรมการไดอ้นุมติัใหน้ าเสนอผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัดงัน้ี 
ก.  เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัสรรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบจ านวน 10% แลว้  ในการจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ีบริษทัจึง 
ไม่จ าตอ้งจดัสรรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
ข.  อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท  หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,367.22 ลา้นบาท  
 

โดยสรุปในปี 2560 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 54.84 ลา้นบาท  ซ่ึงเม่ือรวมกบัทุนส ารองเดิมท่ี
จดัสรรไวแ้ลว้ท าใหปั้จจุบนับริษทัมีทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงิน  1,315,120,000 บาท  ซ่ึงครบ 10% ของทุนจดทะเบียน
แลว้   และรวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอตัราหุ้นละ 0.31 บาท  คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน
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ประมาณ 4,076.92 ลา้นบาท หรือคิดอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 84.97% ของก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ  
อตัราการจ่ายปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตาม
อตัราท่ีกฎหมายก าหนด   
 

 การจ่ายปันผลดงักล่าวขา้งตน้  บริษทัจ่ายจากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 
2560  ซ่ึงเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวไดต้ามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 
 

 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 20 เมษายน 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 
2561 
 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมติัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่าย
ปันผล ดงัน้ี 
ก.  เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัสรรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบจ านวน 10% แลว้  ในการจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ีบริษทัจึงไม่
จ าตอ้งจดัสรรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
ข.  อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท  หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,367.22 ลา้นบาท  
 
 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 20 เมษายน 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 
2561 
 

 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
  มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,679,721,965 100.0000 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
 - งดออกเสียง 2,520 ไม่นบัรวม 
- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 

 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 4 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 6 ราย เป็น
จ านวน 147,867 หุ้น ดงันั้น จ  านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,885 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 
10,679,872,352 หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 5 
เพ่ิมข้ึน 

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
  

ประธานไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า โดยท่ีขอ้บงัคบัขอ้ 14 ของบริษทัไดก้ าหนดไวว้่า  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุก
คร้ังกรรมการจ านวนหน่ึงในสามตอ้งออกจากต าแหน่ง  ถา้จ  านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดแ้ลว้ 
ใหก้รรมการในจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสามออกจากต าแหน่ง  ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชน การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระจะใชว้ิธีจบัสลากกนั ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการ
คนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งน้ีกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ใหม่ได ้
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 ในปีน้ีคณะกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ท่านไดแ้ก่  

1.   นายนพร   สุนทรจิตตเ์จริญ ต าแหน่ง   กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 2.   นายรัตน์   พานิชพนัธ์ ต าแหน่ง   กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

     ก าหนดค่าตอบแทน 

 3.   นายมานิต  อุดมคุณธรรม ต าแหน่ง  กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

 4.  นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์   ต าแหน่ง  กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 

         ในปีน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอรายช่ือกรรมการ  ส าหรับเสนอใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ
ในเวบ็ไซดข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560  ถึงวนัท่ี  15  มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอช่ือเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั    

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าจ านวนคณะกรรมการในปัจจุบนัมีความเหมาะสม
แล้ว  และเท่ากับจ านวนตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีก าหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบดว้ยจ านวน
กรรมการ 5-12 คน  บริษัทยงัไม่มีนโยบายการเพ่ิมจ านวนกรรมการ และได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหา โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระในปีน้ีทั้ งส่ีท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษทั และในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา กรรมการของบริษทั ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษทัผูส้อบ
บญัชี  ส าหรับนายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 นบัถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน 9 วนั (นบัถึงวนัที่ 9 เมษายน 2561) คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบติั และเห็นว่านายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์  มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  และมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการตรวจสอบ  ซ่ึงจะสามารถให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์
ใหก้บับริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว  เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงมี
หลกัเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบติัและเห็นว่ากรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระในปีน้ีทั้งส่ีท่านมี
คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท และส าหรับนายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งได ้และกรรมการทั้งส่ีท่านไดป้ฏิบติังานใหก้บับริษทัดว้ยดีมาตลอด  โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
บริษทัในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ว่ามีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั รวมทั้งไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการอ่ืนจากผูถื้อหุน้ให้พิจารณา   คณะกรรมการจึงน าเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งกรรมการจ านวนส่ีท่านท่ีครบก าหนดออกตามวาระในปีน้ีกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  โดยมีรายละเอียดประวติักรรมการดงัต่อไปน้ี 
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ข้อมูลกรรมการ 
 

ช่ือ  - นามสกุล นายนพร สุนทรจิตตเ์จริญ อายุ 59 ปี 

ต าแหน่งที่เสนอ - กรรมการ ( ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2544) 
- กรรมการบริหาร (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 
  2544) 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไดรั้บแต่งตั้ง 
  เม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน 2558) 
(นบัแต่วนัท่ีแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน) 
โดยเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนบริษทัตามท่ีก าหนดใน
หนงัสือรับรองบริษทั 

 
อาชีพหลกั            ประธานกรรมการ   บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  (พฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 
สัดส่วนการถือหุน้ดว้ยตนเอง     : ไม่มี   
สัดส่วนการถือหุน้โดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร  : ไม่มี   
 

ประวตักิารศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

ประวตักิารอบรม 

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD) ปี 2554   -  Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2554 

  ปี 2548   -  Directors Certification Program (DCP) 53/2548 

 ปี 2547   -  Directors Accreditation Program (DAP) 25/2547 

หลกัสูตรอ่ืน ปี 2549   -  หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.2549)   
  

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลงัโดยสังเขป 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก  
2544 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2554 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 
กรุ๊ป 

ธุรกิจลงทุน 
 

2545 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2537 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 

บมจ. ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่
โปรดคัส์ 

ผลิตและจ าหน่ายวสัดุ
ก่อสร้าง 

2556 – 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2545 – 2560 กรรมการบริหาร บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2537 – 2554 กรรมการ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล โรงพยาบาล 

 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 17 แห่ง ได้แก่ 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.หลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  บริษทัหลกัทรัพย ์
2555 – ปัจจุบนั กรรมการ Land and Houses USA, INC พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2548 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  ธนาคารพาณิชย ์

2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ดบัเบิ้ลทรี  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.แอล เอช เรียลเอสเตท  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.แอล เอช แอสเซท  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2545 – ปัจจุบนั กรรมการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนด ์

แอนด ์เฮา้ส์ 2 
บริหารเงินทุน 

2543 – ปัจจุบนั กรรมการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนด ์
แอนด ์เฮา้ส์ 1 

บริหารเงินทุน 

2538 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2538 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2538 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. แอล.เอช.เมืองใหม่ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2536 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2534 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2531 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2529 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. แปซิฟิค เรียลเอสเตท พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2544 – 2560 กรรมการ บมจ.เมืองใหม่ กตัทรี ผลิตน ้ายาง 

 

กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 
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จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง  จ านวน  6  วาระ  จากจ านวนปีทั้งหมด 17  ปี ไดแ้ก่ 
วาระท่ี 1  ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544   ถึง 25 เมษายน  2546 
วาระท่ี 2  ตั้งแต่ 25 เมษายน 2546       ถึง  4  เมษายน  2549  
วาระท่ี 3  ตั้งแต่   4 เมษายน 2549       ถึง  8  เมษายน  2552 
วาระท่ี 4  ตั้งแต่   8 เมษายน 2552       ถึง  4  เมษายน  2555 
วาระท่ี 5  ตั้งแต่   4 เมษายน 2555       ถึง  9  เมษายน  2558 
วาระท่ี 6  ตั้งแต่   9 เมษายน 2558       ถึง  9  เมษายน  2561 
 
สรุปจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมส าหรับในปีท่ีผา่นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั       บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  12 คร้ัง 
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร      บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  12 คร้ัง 
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา      บริษทัจดัประชุมทั้งหมด    2 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน    2 คร้ัง 
    และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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ข้อมูลกรรมการ  
 
ช่ือ  - นามสกุล นายรัตน์ พานิชพนัธ์  อายุ 70 ปี 
ต าแหน่งที่เสนอ - กรรมการ ( ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2544) 

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2550) 
- กรรมการบริหาร (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน   
  2550) 
  

 
อาชีพหลกั            ประธานกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (ธุรกิจลงทุน) 
สัดส่วนการถือหุน้ดว้ยตนเอง     : ไม่มี   
สัดส่วนการถือหุน้โดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร  : ไม่มี   
 
ประวตักิารศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาโท วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ Fort Hays Kansas State University, USA 
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ประวตักิารอบรม 
สถาบัน หลกัสูตร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

ปี 2559  -  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries   
                 (CGI) 14/2559 

 ปี 2553  -  Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2553 

 ปี 2548  -  Directors Certification Program (DCP) 61/2548 

 ปี 2546  -  Directors  Accreditation Program (DAP) 4/2546 

  
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลงัโดยสังเขป 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2550 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 
 

คา้ปลีก 
 
 

2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก 
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ธุรกิจลงทุน 
2557 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.บา้นปู ธุรกิจพลงังาน 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ธุรกิจลงทุน 
2548 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. บา้นปู  
 

ธุรกิจพลงังาน 
 

2552 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ธุรกิจลงทุน 
2544 – 2557 
 

กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์  
 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 

 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 3 แห่ง ได้แก่ 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ธนาคารพาณิชย ์
2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.หลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  ธุรกิจซ้ือขายหลกัทรัพย ์
2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  บริหารจดัการกองทุน 
2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  ธนาคารพาณิชย ์
2548 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  ธนาคารพาณิชย ์

 
กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 
 
จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง  จ านวน  6  วาระ  จากจ านวนปีทั้งหมด 17  ปี ไดแ้ก่ 
วาระท่ี 1  ตั้งแต่ 20 ธนัวาคม 2544      ถึง 25 เมษายน  2546 
วาระท่ี 2  ตั้งแต่ 25 เมษายน 2546       ถึง  4  เมษายน  2549  
วาระท่ี 3  ตั้งแต่   4 เมษายน 2549       ถึง  8  เมษายน  2552 
วาระท่ี 4  ตั้งแต่   8 เมษายน 2552       ถึง  4  เมษายน  2555 
วาระท่ี 5  ตั้งแต่   4 เมษายน 2555       ถึง  9  เมษายน  2558 
วาระท่ี 6  ตั้งแต่   9 เมษายน 2558       ถึง  9  เมษายน  2561 
 
สรุปจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมส าหรับในปีท่ีผา่นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั       บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  12 คร้ัง 
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร      บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  12 คร้ัง 
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา      บริษทัจดัประชุมทั้งหมด    2 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน    2 คร้ัง 
    และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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ข้อมูลกรรมการ 
 
ช่ือ  - นามสกุล นายมานิต อุดมคุณธรรม อายุ 72 ปี 
ต าแหน่งที่เสนอ - กรรมการ ( ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2544) 

- ประธานกรรมการบริหาร (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 29  
  พฤษภาคม 2544) 
(นบัแต่วนัท่ีแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน) 
โดยเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนบริษทั 
ตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรองบริษทั 

 
อาชีพหลกั            กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ. อีลิเช่ียน ดิเวลลอปเมน้ท ์ (พฒันาอสังหาริมทรัพย)์  
 
สัดส่วนการถือหุน้ดว้ยตนเอง     : จ านวนหุน้ที่ถือครอง 294,491,997 หุน้ คิดเป็น 2.24% 
        (ขอ้มลู ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560)   
สัดส่วนการถือหุน้โดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร  : ไม่มี   
 
ประวตักิารศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
มธัยมศึกษาตอนปลาย - - 

 
ประวตักิารอบรม 

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ปี 2547  -  Directors Accreditation Program (DAP) 29/2547 

 

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลงัโดยสังเขป 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทโฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) เพยีงแห่งเดยีว และไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2544 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก 

 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 6 แห่ง ได้แก่ 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2550 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ.อีลิเช่ียน ดิเวลลอปเมน้ท ์  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2549 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ.เซ่ียงไฮ ้อินน์   โรงแรม 
2546 – ปัจจุบนั กรรมการ  บจ.เกาะมะพร้าว ไอส์แลนด ์ โรงแรม 
2544 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. อาร์ แอล พ ี ใหบ้ริการพ้ืนท่ีเช่า 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2544 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บจ. ย ูเอส ไอ โฮลด้ิง  ใหบ้ริการพ้ืนท่ีเช่า 
2544 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.แฟชัน่ พีเพิล   จ าหน่ายเส้ือผา้ 

 
กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 
 
จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง  จ านวน  6  วาระ  จากจ านวนปีทั้งหมด 17  ปี ไดแ้ก่ 
วาระท่ี 1  ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม  2544  ถึง 25 เมษายน  2546 
วาระท่ี 2  ตั้งแต่ 25 เมษายน 2546       ถึง  4  เมษายน  2549  
วาระท่ี 3  ตั้งแต่   4 เมษายน 2549       ถึง  8  เมษายน  2552 
วาระท่ี 4  ตั้งแต่   8 เมษายน 2552       ถึง  4  เมษายน  2555 
วาระท่ี 5  ตั้งแต่   4 เมษายน 2555       ถึง  9  เมษายน  2558 
วาระท่ี 6  ตั้งแต่   9 เมษายน 2558       ถึง  9  เมษายน  2561 
 
สรุปจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมส าหรับในปีท่ีผา่นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั       บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  11 คร้ัง 
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร      บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  10 คร้ัง 
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ข้อมูลกรรมการ  
 
ช่ือ  - นามสกุล นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ ์ อายุ 64 ปี 
ต าแหน่งที่เสนอ - กรรมการ ( ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557) 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  
  1 ตุลาคม 2557) 
- กรรมการอิสระ (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557) 
 

 
 
อาชีพหลกั            ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ   บมจ. ควอลิต้ี เฮา้ส์  (พฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 
 
สัดส่วนการถือหุน้ดว้ยตนเอง     : ไม่มี   
สัดส่วนการถือหุน้โดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร  : ไม่มี   
 

ประวตักิารศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาเอก วศิวกรรมโยธา INSA Toulouse, France 
ปริญญาโท วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ประวตักิารอบรม 
สถาบัน หลกัสูตร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD)  
 

ปี 2560  -  ID Forum: Updated COSO Enterprise  

ปี 2560  -  Risk Management: Integrating with Strategy and  
                 Performance  
ปี 2559  -  Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 27/2559 
ปี 2557  -  Role of Chairman Program (RCP) 34/2557  
ปี 2555  -  Directors Certification Program (DCP) 162/2555  
ปี 2555  -  Financial Statements for Directors (FSD) 17/2555  
ปี 2555  -  Audit Committee Program (ACP) 41/2555  
ปี 2555  -  Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 8/2555   
ปี 2555  -  Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)  
                16/2555  
ปี 2555  -  Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 13/2555  
ปี 2555  -  Monitoring the System of Internal Control and Risk (MIR)  
                13/2555  
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สถาบัน หลกัสูตร 
หลกัสูตรอ่ืน ปี 2557  -  Corporate Governance: Effectiveness and Accountability  

                 in the Boardroom, Kellogg School of Management,  
                 Northwestern University 
ปี 2556  -  หลกัสูตรผูบ้ริหาร ดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่นท่ี 3  
ปี 2549  –  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 19  

 

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลงัโดยสังเขป 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2557 – ปัจจุบนั 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 

คา้ปลีก  
 

2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
2555 – 2557 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

 
บมจ.ปตท. ธุรกิจพลงังานและ 

สาธารณูปโภค 
 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2 แห่ง ได้แก่ 
ช่วงเวลา     ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ  องคก์รมหาชน 
2553 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการ 

บริหารอาคารสถานท่ีและระบบ
สาธารณูปโภค  

สภากาชาดไทย องคก์รการกุศล 

2556 – 2557 ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย รัฐวสิาหกิจ 
2551 – 2556 คณบดี คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถาบนัการศึกษา 

 

กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 
 

การมส่ีวนได้เสีย 
1.ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี ยกเวน้วาระการอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนและค่าบ าเหน็จกรรมการ 
2.ไม่มีส่วนไดเ้สียในลกัษณะต่อไปน้ี กบับริษทั/ บริษทัใหญ่/ บริษทัยอ่ย/ บริษทัร่วม/ หรือนิติบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปีท่ี
ผา่นมา ดงัน้ี 
 1.ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
 2.ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
 3.ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 
จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง  จ านวน  2  วาระ  จากจ านวนปีทั้งหมด 3 ปี 6 เดือน ไดแ้ก่ 
วาระท่ี 1   ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2557      ถึง  9 เมษายน  2558  
 (วาระท่ี 1 ปี 2557 เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทนที่นายอภิลาศ โอสถานนท)์ 
วาระท่ี 2   ตั้งแต่  9 เมษายน 2558      ถึง  9  เมษายน  2561 
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  สรุปจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมส าหรับในปีท่ีผา่นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
  1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั           บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  12 คร้ัง 
  2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ       บริษทัจดัประชุมทั้งหมด  12 คร้ัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  12 คร้ัง 
 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้งส่ีท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง
เกินก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระน้ีบริษทัไดจ้ดัให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง
คณะกรรมการเป็นรายบุคคล  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี    
 

1 นายนพร   สุนทรจิตต์เจริญ          กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 10,523,713,377 98.5379 
 - ไม่เห็นดว้ย 156,141,242 1.4620 
 - งดออกเสียง 17,733 ไม่นบัรวม 
- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 

 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาแต่งตั้งคุณนพร เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 2 ราย 
เป็นจ านวน 3,001 หุน้ ดงันั้น จ  านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,887 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 
10,679,875,353 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าให้ผลของคะแนนในวาระ
แต่งตั้งนายรัตน์ เพ่ิมข้ึน 
 

2 นายรัตน์   พานิชพนัธ์   กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 10,524,820,948 98.5483 
 - ไม่เห็นดว้ย 155,036,672 1.4516 
 - งดออกเสียง 17,733 ไม่นบัรวม 
- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 
 

3   นายมานิต  อุดมคุณธรรม             กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 
ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 10,321,425,313 99.3986 
 - ไม่เห็นดว้ย 62,440,310 0.6013 
 - งดออกเสียง 296,009,730 ไม่นบัรวม 
- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาวาระแต่งตั้งนายมานิต เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน  
1 ราย เป็นจ านวน 10,000 หุน้ ดงันั้น จ  านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,888 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้น
ทั้งส้ิน 10,679,885,353 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าให้ผลของคะแนนใน
วาระแต่งตั้งนายบุญสม เพ่ิมข้ึน 
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4 นายบุญสม เลศิหิรัญวงศ์              กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

 ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,678,978,500 99.9915 
 - ไม่เห็นดว้ย 898,078 0.0084 
 - งดออกเสียง 8,775 ไม่นบัรวม 
- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 
 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 5 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 5 ราย เป็น
จ านวน 7,040 หุ้น ดงันั้น จ  านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,893 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 
10,679,892,393 หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 6  
เพ่ิมข้ึน 

 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 

 ประธานท่ีประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  มาตรา 90  ก าหนดว่า  ห้ามมิ
ใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

“ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 15 ก าหนดวา่ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  ทั้งน้ีไม่ว่าจะ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไป  
จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้  และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง    และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของบริษทั 
 ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัท่ี
จะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัอีกต่างหากดว้ย” 
 

บริษทัฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น   ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 

  1.พิจารณาตามความเหมาะสม  ซ่ึงเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ   อัตราการจ่าย  หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายของบริษทัซ่ึงอยูใ่นธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกนั  และโดยค านึงถึงสภาพคล่องของบริษทั   

    2.พิจารณาจากผลประกอบการบริษทั ณ ส้ินปี และจะจ่ายเม่ือบริษทัมีก าไร 
  3.พิจารณาจ่ายเม่ือบริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้และพนกังานแลว้ 
 

 องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้ค  าแนะน าในดา้นต่างๆ แก่คณะท างานของ
บริษทั และค่าตอบแทนตามการประชุม ซ่ึงโดยปกติบริษทัไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  และ
มีการจดัประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอ่ืนๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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    โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 
ปีท่ีจ่ายค่าตอบแทน จ านวนเงินที่อนุมติั จ านวนเงินท่ีจ่ายจริง 

2558 12,000,000 บาท 10,930,000 บาท 

2559 12,000,000 บาท 11,150,000 บาท 

2560 12,000,000 บาท   9,800,000 บาท 
 

จ านวนคร้ังของการประชุมของคณะกรรมการในปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี 

คณะกรรมการ จ านวนการประชุมปี 2560 

 - คณะกรรมการบริษทั 12 

 - คณะกรรมการบริหาร 12 

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12 

 - คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 

 

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นดงัน้ี 
องค์ประกอบค่าตอบแทน จ านวนเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 
    - ประธานกรรมการ 
    - กรรมการ 

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

2. ค่าเบ้ียประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม) 
    - ประธานกรรมการ 
    - กรรมการ 

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

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : ก าหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม(คณะกรรมการชุด
ย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) 

ค่าเบ้ียประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม) 
     - ประธานกรรมการชุดยอ่ย 
     - กรรมการชุดยอ่ย 

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

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษทัจากผลงานของบริษทัฯในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคณะแล้ว  ส าหรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน  ใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนั  จึงขอเสนออนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 รวมเป็น
เงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองลา้นบาท) ซ่ึงเป็นจ านวนเงินเท่ากบัปี 2560 
 

 ส าหรับสิทธิประโยชน์อยา่งอ่ืน บริษทัฯ ขอเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบว่า สิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีบริษทัให้กบักรรมการ
นั้น  มีเฉพาะการให้สวสัดิการในการซ้ือสินคา้ในราคาท่ีไดรั้บส่วนลดเท่านั้น  ซ่ึงส่วนลดท่ีให้นั้นเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบริษทัซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้  และสวสัดิการดงักล่าวบริษทัไดใ้ห้ในอตัราไม่
มากกวา่ท่ีบริษทัใหก้บัลูกคา้ระดบั VIP ทัว่ไป โดยก าหนดในอตัราสูงสุดไม่เกิน 10% 
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  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมยท่ี์จะแสดงความโปร่งใส และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการท่ี
 ไดรั้บค่าตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระน้ี 

   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2561 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 
บาท (สิบสองลา้นบาท) โดยมีเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะตามท่ีประธานเสนอทุกประการ  
นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว  ไดอ้นุมติัมอบสิทธิประโยชน์ให้กบัคณะกรรมการ  คือ การให้สวสัดิการใน
การซ้ือสินคา้ในราคาท่ีไดรั้บส่วนลดซ่ึงส่วนลดท่ีใหน้ั้นเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัซ่ึงไดผ้่านการพิจารณา
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้  และสวสัดิการดงักล่าวบริษทัไดใ้ห้ในอตัราไม่มากกว่าท่ีบริษทัให้กับลูกคา้ระดบั VIP 
ทัว่ไป โดยก าหนดในอตัราสูงสุดไม่เกิน 10% 

 

 ซ่ึงมีมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 - เห็นดว้ย 10,233,788,495 95.8229 
 - ไม่เห็นดว้ย 7,984,841 0.0747 
 - ผูถื้อหุน้งดออกเสียง 4,876 หุน้ 

438,119,057 4.1022 
- กรรมการงดออกเสียง 438,114,181 หุน้ 
- บตัรเสีย 0 0.0000 

 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 
 

 ประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่  หา้มมิ
ใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

 “ขอ้บงัคบับริษทัขอ้  15  ก าหนดวา่  กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  ทั้งน้ีไม่วา่จะ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือก าหนดใหมี้ผลตลอดไป 
จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ และนอกจากนั้นใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษทั 
  ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซ่ึงได้รับเลือกตั้ งเป็น
กรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัอีกต่างหากดว้ย” 
 

 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไดพิ้จารณาเงิน
บ าเหน็จกรรมการโดยกลัน่กรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน  รวมถึง
พิจารณาการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
1.  เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัมีส่วนก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน รวมถึงการใหค้  าปรึกษาในการด าเนินงาน
ดา้นต่างๆของบริษทั พิจารณาไดจ้ากผลก าไรสุทธิของบริษทัมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เท่ากบั 18.45%  
2.  ในปี 2560 ดชันีตลาดหลกัทรัพยโ์ดยรวมกลุ่ม SET 50 เพ่ิมข้ึน 17.65% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559  แต่มูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษทัเพ่ิมข้ึนถึง 25.49% ซ่ึงเกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ 
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 โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 
ปีท่ีอนุมติัจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย จ านวนเงินที่อนุมติั จ านวนเงินท่ีจ่ายจริง 

2557 27,000,000 บาท 27,000,000 บาท 
2558 30,000,000 บาท 30,000,000 บาท 
2559 32,000,000 บาท 32,000,000 บาท 

 

 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินบ าเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2560  เป็นจ านวนเงิน 35,000,000 
บาท (สามสิบหา้ลา้นบาท)  
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมยท่ี์จะแสดงความโปร่งใส และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการท่ี
ไดรั้บค่าตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระน้ี 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหจ่้ายบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 35,000,000 บาท (สามสิบหา้ลา้น
บาท) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 - เห็นดว้ย 10,133,996,864 94.8885 
 - ไม่เห็นดว้ย 101,531,615 0.9506 
 - ผูถื้อหุน้งดออกเสียง 6,249,733 หุน้ 

444,363,914 4.1607 
- กรรมการงดออกเสียง 438,114,181หุน้ 
- บตัรเสีย 0 0.0000 

 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 7 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 4 ราย เป็น
จ านวน 14,611 หุ้น ดังนั้ น จ  านวนผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้ งส้ิน 1,897 ราย เป็นจ านวนหุ้นทั้ งส้ิน 
10,679,907,004 หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 8  
เพ่ิมข้ึน 

 

วาระที่ 8    พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 

 ประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 30 (5) ก าหนดวา่ กิจการอนัท่ีประชุมสามญั
ประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี  (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชี และไดน้ าเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯประจ าปี 2561 ดงัมีรายช่ือผูส้อบบญัชีต่อไปน้ี  
1.นางก่ิงกาญจน์      อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี 4496  และ/หรือ 
 2.นางสาวสุมนา      พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี 5872  และ/หรือ    
3.นายโสภณ            เพ่ิมศิริวลัลภ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี 3182  และ/หรือ 
4.นายชยพล             ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี 3972  และ/หรือ 
5.นางสาวพิมพใ์จ   มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี 4521  และ/หรือ 
6. นางสาวอรวรรณ   เตชวฒันสิริกุล         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   ทะเบียนเลขท่ี  4807 
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 เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้ งปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา 
นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแลว้ เห็นว่ามีค่า
สอบบญัชีท่ีเหมาะสม  และขออนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นเงินไม่เกิน 3,695,000 บาท (สามลา้นหกแสนเกา้หม่ืน
หา้พนับาทถว้น) 
 

 นอกเหนือจากค่าสอบบญัชีแลว้  บริษทัฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ไดแ้ก่ ค่าสังเกตการณ์ท าลายสินคา้ประมาณ 150,000  บาท 
และในระหว่างปีอาจมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าสอบบญัชีเพ่ิมข้ึนไดเ้น่ืองจากการขยายสาขาเพ่ิมเติมข้ึน หรือการ   จดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัใหม่  ทั้งของบริษทัและบริษทัในเครือ  หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อนัเก่ียวกบัการสอบบญัชี  ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมเติมน้ี
บริษทัขออนุมติัประมาณค่าใชจ่้ายไวไ้ม่เกิน 1,500,000 บาท  โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561  ดงัน้ี 
 

ค่าตรวจสอบงบการเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษทั  2,290,000  บาท 2,290,000 บาท 2,570,000  บาท 
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษทั
รวมทั้งปีเป็นเงิน 

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

รวมเป็นเงินที่ขออนุมติั 3,415,000 บาท 3,415,000 บาท 3,695,000  บาท 
 

 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตอ่ืนของส านักงาน ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ได ้บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาแลว้เป็นเวลา 10 ปี แต่ได้
เปล่ียนผูส้อบบญัชีท่ีมีอ  านาจลงนามในงบการเงินของบริษทั โดยผูส้อบบญัชีท่ีลงนามในงบการเงินจะท าหน้าท่ีติดต่อกนั
ไดไ้ม่เกิน 5 ปี ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีมิไดมี้ความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  โดยผูส้อบบัญชีของบริษัท และผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อย สังกัดส านักงานสอบบัญชี
เดียวกนั  
 

 จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  จากบริษทัส านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2561  และอนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นเงินจ านวน  3,695,000 บาท (สามลา้นหกแสนเกา้หม่ืนหา้พนับาทถว้น)  
รวมทั้งค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าสังเกตการณ์ท าลายสินคา้ประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัค่าสอบบญัชีเพ่ิมข้ึนไดเ้น่ืองจากการขยายสาขาเพ่ิมเติมข้ึน หรือการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใหม่ ทั้งของบริษทัและ
บริษทัในเครือ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อนัเก่ียวกบัการสอบบญัชี  ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมเติมน้ีบริษทัขออนุมติัประมาณค่าใชจ่้ายไว้
ไม่เกิน 1,500,000 บาท   
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยประจ าปี 2561  ดงัมีรายช่ือผูส้อบบญัชีต่อไปน้ี  
1.นางก่ิงกาญจน์      อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี 4496  และ/หรือ 
 2.นางสาวสุมนา      พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี 5872  และ/หรือ    
3.นายโสภณ            เพ่ิมศิริวลัลภ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี 3182  และ/หรือ 
4.นายชยพล             ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี 3972  และ/หรือ 
 5.นางสาวพิมพใ์จ   มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขท่ี 4521  และ/หรือ 
6. นางสาวอรวรรณ   เตชวฒันสิริกุล         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   ทะเบียนเลขท่ี  4807 
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และอนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นเงินจ านวน  3,695,000 บาท (สามลา้นหกแสนเกา้หม่ืนห้าพนับาทถว้น)  รวมทั้งค่าตอบแทน
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าสังเกตการณ์ท าลายสินคา้ประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าสอบบญัชี
เพ่ิมข้ึนไดเ้น่ืองจากการขยายสาขาเพ่ิมเติมข้ึน หรือการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใหม่ ทั้งของบริษทัและบริษทัในเครือ หรือ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อนัเก่ียวกับการสอบบญัชี  ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมเติมน้ีบริษทัขออนุมติัประมาณค่าใชจ่้ายไวไ้ม่เกิน 1,500,000 
บาท  ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทัส านักงานอีวาย จ ากดั  จดัหาผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้  

 

 โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    
มติท่ีประชุม จ านวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,679,636,275 100.0000 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
 - งดออกเสียง 270,729 ไม่นบัรวม 
- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 

 

หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 8 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 2 ราย เป็น
จ านวน 17,353 หุ้น ดังนั้ น จ  านวนผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้ งส้ิน 1,899 ราย เป็นจ านวนหุ้นทั้ งส้ิน 
10,679,924,357 หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 9  
เพ่ิมข้ึน 

 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) 

ประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปรวมถึง
บริษทัมีการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงมีความจ าเป็นตอ้งบริหารจดัการคลงัสินคา้เพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจของ
บริษทัและบริษทัในเครือ ซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวน้ั้นยงัมีขอ้ความไม่ชดัเจนและครอบคลุม ดงันั้น เพื่อให้วตัถุประสงค์
ของบริษทัสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และเพ่ือให้มีความชดัเจนและครอบคลุม รองรับการเปล่ียนแปลงและการขยาย
ธุรกิจ จึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมเติมวตัถุประสงคใ์ห้สอดคลอ้งกนั และคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่ารายการดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบกบับริษทั รวมทั้งรายการดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามเห็นของท่ีปรึกษาการเงินอิสระ จึงอนุมติัให้น าเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วตัถุประสงค์ของบริษัท) โดยเพ่ิมเติม
วตัถุประสงคจ์ากเดิมท่ีมี 49 ขอ้ เพ่ิมอีก 1 ขอ้ รวมเป็น 50 ขอ้  ดงัมีรายละเอียดท่ีขอแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
“ ประกอบกจิการคลงัสินค้า กจิการไซโล กจิการห้องเย็น สถานท่ีเกบ็รักษาสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ไม่ว่าจะด าเนินกิจการ
ด้วยแรงงานบุคคล หรือเคร่ืองจักร ให้แก่บริษัทในเครือและบุคคลอื่น ท้ังนี้ การประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล 
กจิการห้องเย็น จะประกอบกจิการได้กต่็อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว ” 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 (วตัถุประสงคข์องบริษทั) ) โดยเพ่ิมเติม
วตัถุประสงคจ์ากเดิมท่ีมี 49 ขอ้ เพ่ิมอีก 1 ขอ้ รวมเป็น 50 ขอ้ ดงัมีรายละเอียดท่ีขอแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
“ ประกอบกจิการคลงัสินค้า กจิการไซโล กจิการห้องเย็น สถานท่ีเกบ็รักษาสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ไม่ว่าจะด าเนินกิจการ
ด้วยแรงงานบุคคล หรือเคร่ืองจักร ให้แก่บริษัทในเครือและบุคคลอื่น ท้ังนี้ การประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล 
กจิการห้องเย็น จะประกอบกจิการได้กต่็อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว ” 
 
โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  
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มติท่ีประชุม จ านวนหุน้     ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 10,679,910,486 99.9998 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
 - งดออกเสียง 13,871 0.0001 
- บตัรเสีย 0 0.0000 

 
หมายเหตุ ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระท่ี 9 เสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 1 ราย เป็น
จ านวน 2 หุ้น ดงันั้นจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,900 ราย เป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 10,679,924,359 
หุน้ และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระท่ี 10 เพ่ิมข้ึน 

 
วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัทโดยแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับหมวดท่ี 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 25 

 

 ประธานท่ีประชุมไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบว่าสืบเน่ืองจากค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21/2560 
เ ร่ื อ ง  ก ารแก้ไข เ พ่ิม เ ติมกฎหมาย เ พ่ื ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุร กิจ  โดยประกาศ เ ม่ือวัน ท่ี 
4 เมษายน 2560 ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น ในมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.
2535 ดงันั้น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญติัของกฎหมายท่ีแกไ้ขดงักล่าว และคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่ารายการ
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบกบับริษทัรวมทั้งรายการดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามเห็นของท่ีปรึกษาการเงินอิสระ จึงอนุมติัให้
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั โดยแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัหมวดท่ี 4 
การประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้ 25 ดงัน้ี 
 

ขอ้บงัคบัขอ้ 25 เดิม 
  ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่ 
วนัส้ินสุดรอบปีทางบญัชีของบริษทั 
              การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร  หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
ห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ
ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้นหนงัสือดงักล่าวนั้น ในกรณีน้ีให้คณะกรรมการจดัประชุมผู ้
ถือหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้บงัคบัขอ้ 25 แกไ้ข 
  ขอ้ 25. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีทางบญัชีของบริษทั 
          การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับหมวดท่ี 4 

การประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้ 25 มีรายละเอียดขอ้บงัคบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
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 ขอ้ 25. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบปี
ทางบญัชีของบริษทั 
              การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 
โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี    

มติท่ีประชุม จ านวนหุน้     ร้อยละของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 - เห็นดว้ย 10,679,910,539 99.9998 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
 - งดออกเสียง 13,820 0.0001 
- บตัรเสีย 0 0.0000 

 
ภายหลงัจากท่ีประชุมได้พิจารณาวาระที่ 10 เสร็จส้ินได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดงันี้ 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร  ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

1.  ในรายงานประจ าปีขาดสาระส าคญัในส่วนของ MD&A ขอใหอ้ธิบายวา่ ตวัเช่ือมโยงระหว่างสถานการณ์มหภาคกบัทิศ

ทางการเจริญเติบโตของบริษทัมีความสัมพนัธ์อยา่งไร  และขอใหว้เิคราะห์ใหเ้ห็นวา่ปีท่ีผา่นมา 18% มาจากตรงไหน ตลาด

ในประเทศไทยหรือตลาดในมาเลเซียท่ีโตข้ึน  สินคา้อะไรท่ี Margin โตข้ึน เกิดจากกลยุทธหรืออย่างไร เน่ืองจากไม่พบ

ขอ้มลูในรายงานประจ าปี 

2. วาระค่าบ าเหน็จกรรมการท่ีอธิบายว่า Market Cap ของบริษทัเติบโตสูงกว่า SET Index  ขอถามว่า Market Cap โตแลว้

เป็นเหตุผลใหจ่้ายบ าเหน็จกรรมการมีเหตุมีผลอยา่งไรช่วยอธิบาย  

คุณวรรณี ตอบค าถาม 

ในส่วนของ MD&A ในรายงานประจ าปี มีวิเคราะห์ไวใ้นหน้า 157 เก่ียวกับภาพรวมของการด าเนินงานท่ีผ่านมาแลว้ว่า

สัมพนัธ์กับเศรษฐกิจอย่างไร แลว้บริษทัก็พยายามให้เห็นชัดเป็นท่ีละรายการขององค์ประกอบงบก าไรขาดทุน  ตั้งแต่

ยอดขาย การเพ่ิมข้ึนของ Margin ของก าไรตั้งตน้ ความพยายามตดัค่าใช้จ่าย จะมีการเขียนไวส้ามารถอ่านไดใ้นรายงาน

ประจ าปีหนา้ 151 – 163  

กรรมการตอบค าถาม 

กรณีท่ีถามถึง Market Cap วา่เก่ียวอะไรกบัการจ่ายผลตอบแทน ท่ีกล่าวมานั้นเป็นเพียงแต่หลกัการคร่าวๆ วา่คณะกรรมการ

บริษทัจะมีบ าเหน็จต่อเม่ือบริษทัมีก าไร ต่อเม่ือบริษทัมีการจ่ายเงินปันผล ท่ีผ่านมาไดแ้สดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีส่วน

ช่วยท าใหบ้ริษทัเจริญเติบโต บริษทัเจริญเติบโตดูจากอะไร ดูจากก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน  ก าไรเพ่ิมข้ึน 18% และดูจากมูลค่าหุ้นของ

บริษทัท่ีเติบโตข้ึนมากกวา่ SET Index  นั้นหมายความวา่ส่วนของผูถื้อหุน้ทุกคนก็ไดเ้พ่ิมมากข้ึน  หลกัการน้ีอธิบายให้เห็น

วา่คณะกรรมการมีช่วยท าใหบ้ริษทัเติบโตข้ึน 
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 สิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

ขอสอบถามเก่ียวกบัการเปิดปิดสาขา ถา้แจง้วา่บริษทัยงัมีช่องทางท่ีเติบโตอยู ่เหตุใดจึงปิดสาขาแถวพระราม 3 
 

กรรมการตอบค าถาม 

สาขาน้ียา้ยไม่ไดปิ้ด คือ สาขาฟิวเจอร์มาร์ท  เน่ืองจากอยูก่บัศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์มาร์ท  และหมดสัญญา บริษทัจะต่อสัญญา

และขอพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน  เจา้ของอาคารไม่สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีใหไ้ด ้จึงจ าเป็นตอ้งลงทุนสร้างอาคารเอง เพ่ือขยายพ้ืนท่ีให้มากข้ึน 

โดยพ้ืนท่ีแห่งใหม่ท่ีถนนพระราม 3 จะอยู่ถดัจากสาขาฟิวเจอร์มาร์ท  ประมาณ 1 กิโลเมตรอยู่ฝ่ังเดียวกนั และท าให้มี

ยอดขายมากข้ึนเท่าตวั 
 

คุณนิคม ภคบัณฑุ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

  เงินท่ีตอ้งจ่ายผูส้อบบญัชีมากข้ึนเพราะเหตุใด  

กรรมการตอบค าถาม  

เงินค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ีขอเพ่ิมนั้น เพราะวา่ผูส้อบบญัชีไม่ไดเ้พ่ิมมากวา่ 2 ปีแลว้จึงมาขอเพ่ิมในปีน้ี เงินค่าใชจ่้ายของ
บริษทัผูต้รวจสอบบญัชีเพ่ิมข้ึน ไม่ใช่เกิดจากจ านวนผูส้อบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีระบุจ านวนผูส้อบบญัชีเพ่ิมข้ึนเพ่ือกรณีท างาน
แทนกนัของผูต้รวจสอบบญัชี 
 

คุณประเสริฐ เฉกไพชยนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม   

1. ขอใหอ้ธิบายใหท้ราบถึงเร่ืองมาเลเซีย  
2. ขอใหช่้วยอธิบายวา่ขณะน้ีเรามองตลาดต่างประเทศอยา่งไร Growth Potential เป็นอยา่งไร 
 

กรรมการตอบค าถาม 

ในอนาคตขา้งหนา้ การประกอบกิจการของบริษทัเกิดจากการขบัเคล่ือนอยู ่2 เร่ือง  

1 การขบัเคล่ือนจากภายในประเทศ บริษทัยงัมีโอกาสการขยาย แต่การขยายของบริษทัในประเทศจะขยายลงไปในช่องท่ี
บริษทัมีโอกาส ในช่องท่ีลูกคา้มีก าลงัซ้ือ  ซ่ึงปัจจุบนัมีลูกคา้อยู ่3.5 ลา้นราย ท่ีเป็นสมาชิกของบริษทั เพราะฉะนั้นบริษทัจะ
เจริญเติบโตไปขา้งหนา้ ดว้ยการขบัเคล่ือนดว้ยขอ้มลูของลูกคา้ท่ีบริษทัมีอยูต่ลอด 20 ปีท่ีท  ามา จากวนัแรกที่ลูกคา้เป็นแบบ 
DIY ซ้ือและจา้งคนอ่ืนท า  แต่ในปัจุบนัการจา้งคนอ่ืนล าบากมาก เพราะช่างหายาก บริษทัจึงใช้ช่องทางน้ีในการสร้าง
รายได ้ โดยบริษทัมีช่างอยู่ในมือซ่ึงอาจจะกล่าวไดว้่ามากท่ีสุดในประเทศไทย  บริษทัมีช่างอยู่ประมาณพนักว่าทีมทั่ว
ประเทศ โดยจะรับท างาน 4 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
1 เร่ืองการซ่อมบ ารุง  
2.เร่ืองการท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ  
3.เร่ืองการติดตั้ง  
4.เร่ืองการปรับปรุง ปรับปรุงบา้นเก่าเป็นบา้นใหม่  
 
ท่ีกล่าวมาน้ีคือตลาดภายในประเทศแบบคร่าวๆ ท่ียงัเติบโตอยู่ หลายท่านสงสัยว่าในต่างประเทศร้านคา้ปิดกนัมากเพราะ                  
E-Commerce เขา้มาแลว้ท าให้แย่ลง  แต่บริษัทกลบัมีความเห็นว่า  E-Commerce ดีเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์กับบริษัท 
เพราะบริษทัให้ความสะดวกมากกว่า  บริษทัมีบริการมากกว่า โดยเฉพาะการซ้ือของเก่ียวขอ้งกับบา้นไม่เหมือนกับซ้ือ
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เส้ือผา้ ท่ีสามารถซ้ือเส้ือผา้กบั E-Commerce นั้นง่ายซ้ือไปแลว้ไม่ตอ้งติดตั้ง แต่การซ้ือของเก่ียวกบับา้นยงัคงตอ้งมีบริการ
ติดตั้ง จึงมองวา่เป็นโอกาสมากกวา่ 
 

2.การเติบโตจากประเทศในแถบ AEC ใน AEC มีดว้ยกนั 10 ประเทศ ประชากรประมาณ 600 ลา้นคน ท่ีแรกท่ีบริษทัไป
เปิด คือ ประเทศมาเลเซีย เพราะจ านวนของประชากรและรายไดข้องประชากรยงัดีอยู่  ประกอบกบัปัจจุบนัการขนส่งทาง
รถยนตจ์ากศูนยก์ระจายสินคา้สามารถวิ่งไปส่งของไดถึ้งกวัลาลมัเปอร์ ไปส่งของถึงยะโฮบารู นั้นหมายความว่า  รถจาก
ศูนยก์ระจายสินคา้สามารถวิง่ไปถึงพนมเปญ ไปถึงฮานอย ไปถึงเวยีงจนัทน์ได ้  
 

แต่การไปลงทุนต่างประเทศก็เป็นเร่ืองท่ียาก  ท่ีมาเลเซียในขณะน้ีเปิดไป 6 สาขาถามว่าเราประสบความส าเร็จแลว้หรือยงั 
ขอเรียนวา่ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะเร่ืองใหญ่ท่ีสุด คือ ตอ้งท าความเขา้ใจคนของประเทศนั้นให้ดีและตอ้งสามารถ
ท าให้ทีมงานในมาเลเซียแข็งแกร่งเหมือนในประเทศไทย  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายอยู่ในขณะน้ี ปัจจุบนัผลประกอบการใน
มาเลเซียในภาพรวมยงัขาดทุนเน่ืองจากยงัไม่ได ้Economy of scale  แต่บริษทัมองว่าตลาดยงัคงมี Potential  ถา้พิจารณา   
แต่ละสาขา  ยอดขายสามารถเล้ียงตวัเองไดมี้ก าไร แต่ท่ีขาดทุนเพราะว่าค่าใชจ่้ายส่วนกลางสูง ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง เช่น 
คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง พนักงานส่วนกลาง ในปีน้ีคงไม่ไดข้ยายสาขามาก เพราะจะเน้นการปรับปรุงภายใน ท าทีมให้
แขง็แกร่งข้ึนก่อนท่ีจะขยายสาขาไปมากกว่าน้ี ส าหรับการขยายสาขาไปในประเทศอ่ืนเป็นเร่ืองท่ียาก เช่น ในเวียงจนัทน์ 
ย่างกุง้ ฮานอย  ค่าพ้ืนท่ีแพงกว่าในกรุงเทพฯทั้งส้ิน นอกจากน้ีถึงแมป้ระเทศเหล่าน้ีจะเปิดประเทศ  แต่บางเร่ืองก็ยงัไม่มี
ความชดัแจนโดยเฉพาะในเร่ืองกฏระเบียบต่างๆ  เพราะฉะนั้นหากยงัไม่มัน่ใจ  ก็ตอ้งศึกษาให้ละเอียดข้ึน จากท่ีไดเ้รียนให้
ทราบทั้งหมดนั้น โดยสรุปภาพใหญ่ของบริษทั คือ  
1. เติบโตไดจ้ากภายในประเทศ   
2.เติบโตไดจ้าก CIMV ตลาด AEC  
 

คุณประเสริฐ เฉกไพชยนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 
 

1. ถามถึงคู่แข่ง วา่มี Potential เป็นอยา่งไร 
2. ถามถึงโฮมโปร เอส มี Potential เป็นอยา่งไร 
 

กรรมการตอบค าถาม 

คู่แข่งขนั มี 2 ประเภท คู่แข่งขนัทางตรง และคู่แข่งขนัทางออ้ม   คู่แข่งขนัทางตรง  คือท าธุรกิจเหมือนกนั รูปแบบธุรกิจ
เหมือนกัน มีหลายคู่แข่งท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ละท่ีอยู่นอกตลาดหลักทรัพย ์ ส่ิงหน่ึงท่ีบริษัทกับคู่แข่งขนั มีความ
แตกต่างกนัมากก็คือเร่ืองของขนาดของธุรกิจ และในเร่ืองของการบริการ 
 

ส าหรับโฮมโปร เอส ตอ้งถือว่าดี สาขาใหญ่ใชพ้ื้นท่ี 6,000- 7,000 ตารางเมตร  แต่ในโฮมโปรเอสใชพ้ื้นท่ีประมาณ 1,000 
ตารางเมตร  ใชเ้งินทุนนอ้ยกวา่แต่ผลตอบแทนสูงกวา่ เป็นสาขาเลก็แต่ขายสินคา้ไดเ้ท่ากบัสาขาใหญ่ โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้
มาช่วย  สาขาท่ีเปิดใหม่ในปีน้ีล่าสุด ไดแ้ก่ สาขากาญจนภิเษก หากผูถื้อหุ้นเคยเขา้ไปท่ีสาขาจะพบว่ามีมุมท่ีลูกคา้สามารถ
เขา้ไปซ้ือสินคา้ไดจ้ากการส่ังซ้ือ Online ท่ีสาขา  
 

ส าหรับกรณีคู่แข่งขนัจากต่างประเทศ หากจะมาประเทศไทยคิดว่าน่าจะยาก  เพราะหากจะเขา้มาเร่ิมตน้ใหม่ตั้งแต่ศูนยเ์ลย
คงยาก เพราะโฮมโปรมีขนาดใหญ่มากแลว้  และมีสาขาทัว่ประเทศ   
 

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์  ผู้ถือหุ้นสอบถาม 
อยากทราบว่าในปีน้ีว่าจะมีการขยายสาขาอย่างไรบา้ง มีอะไรใหม่ๆหรือไม่ และเป้าหมายส าหรับปีน้ีท่านคาดการณ์ว่า
ยอดขายจะเติบโตเท่าใด  
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กรรมการตอบค าถาม 

ในปีน้ีในประเทศไทยคงขยายโฮมโปรเอส และส าหรับโฮมโปรสาขาใหญ่จะตอ้งเลือก Location ท่ีดีจริงๆ ณ ส้ินเดือน
มิถุนายนน้ีจะเปิดท่ีกลัปพฤกษ ์ส าหรับสาขาอ่ืนในปีน้ีคงยงัไม่ไดเ้ปิดเพ่ิม  ส าหรับโฮมโปรมาเลเซีย  และเมกาโฮม มุ่งไปท่ี
การพฒันาประสิทธิภาพใหดี้ข้ึนในเร่ืองการบริหารภายใน  

 
วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาครบทุกวาระแลว้ และไม่มีเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณาต่อไป และไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามอีก

ต่อไป ประธานจึงปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ปิดประชุมเวลา 12.15 น. 

 
 
 
    ลงช่ือ                                        ประธานท่ีประชุม 
                           (          นายมานิต อุดมคุณธรรม         ) 
 
 
 
    ลงช่ือ                                                 เลขานุการบริษทั 
                                               (         นางสาววรรณี  จนัทามงคล       ) 
 
 


