วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ ACC/HO 008/62
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่
26 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 12.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 38 ได้มีมติอนุมตั ิ และให้
นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระอันเป็ นสาระสาคัญ ดังนี้
1. อนุมตั ิให้นาเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณารับรอง
2. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี 2561
3. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการจ่ายปั นผล ดังนี้
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติจดั สรรทุนสารองไว้ครบ
10% ของทุนจดทะเบี ยนแล้วตามกฎหมาย และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม
2561 ได้อนุมตั ิจ่ายปั นผลระหว่างกาลไปแล้วสาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงิน
สดในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท เป็ นจานวนเงิน 1,972.68 ล้านบาท
สาหรับผลประกอบการครึ่ งปี หลัง (กรกฎาคม 2561 – ธันวาคม 2561) อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปั นผล ดังนี้
(ก) ปั จจุบนั บริ ษทั ได้จดั สรรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบจานวน 10% แล้ว เป็ นเงิน 1,315,120,000 บาท ในการ
จ่ายเงินปั นผลครั้งนี้บริ ษทั จึงไม่จาต้องจัดสรรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
(ข) อนุมตั ิจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,630.24 ล้านบาท
รวมเป็ นการจ่ายเงินสดปั นผลทั้งปี เท่ากับอัตราหุ ้นละ 0.35 บาท คิดเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ นประมาณ 4,602.92 ล้าน
บาท หรื อคิ ดอัตราการจ่ ายเงิ นปั นผลรวมประมาณ 83.95% ของกาไรสุ ทธิ ตามงบเฉพาะกิ จการ อัตราการจ่ายปั นผล
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ดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษทั เงิ นปั นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่ จ่าย ตามอัตราที่ กฎหมาย
กาหนด
การจ่ายปั นผลในครั้งนี้ บริ ษทั จ่ายจากกาไรสุทธิจากผลการดาเนิ นงานงวดเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561
ซึ่งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี จากการจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 22 เมษายน 2562 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
5. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการจานวนสี่ ท่านที่ครบกาหนดออกตามวาระในปี นี้
กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง โดยในปี นี้กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน
ได้แก่
1. คุณสุวรรณา พุทธประสาท
กรรมการ
2. คุณทวีวฒั น์ ตติยมณี กลุ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. คุณชนินทร์ รุ นสาราญ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
4. คุณวีรพันธ์ อังสุมาลี
กรรมการ
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สาหรับเสนอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ ใน
เว็บไซด์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 17 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอชื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการ
ซึ่งครบกาหนดออกตามวาระในปี นี้ท้ งั สี่ ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเข้าเป็ น
กรรมการในอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็ นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึ งอนุ มตั ิ ให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการจานวนสี่ ท่านที่ครบกาหนดออกตามวาระในปี นี้ กลับเข้า
มาดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
6. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็ นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึ งอนุ มตั ิ ให้
นาเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 รวมเป็ นเงิ นไม่เกิ น 12,000,000
บาท (สิ บสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็ นจานวนเงินเท่ากับปี 2561
7. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็ นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึ งอนุ มตั ิ ให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จให้กรรมการประจาปี 2561 เป็ นจานวน 35,000,000 บาท
(สามสิ บห้าล้านบาทถ้วน)
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8. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562
ดังมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีต่อไปนี้
1. นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรื อ
2. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรื อ
3. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรื อ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรื อ
5. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807
และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นเงิน 3,680,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ดังนี้
ค่าตรวจสอบงบการเงิน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริ ษทั
2,290,000 บาท 2,570,000 บาท
2,675,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริ ษทั
1,125,000 บาท 1,125,000 บาท
1,005,000 บาท
รวมทั้งปี เป็ นเงิน
รวมเป็ นเงินที่ขออนุมตั ิ
3,415,000 บาท 3,695,000 บาท
3,680,000 บาท
นอกเหนื อจากค่าสอบบัญชี แล้ว บริ ษทั ฯ ขออนุ มตั ิ จ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ ทาลายสิ นค้าประมาณ
150,000 บาท และในระหว่างปี อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรื อการจัดทางบการเงินที่ เพิ่มขึ้นได้ เนื่ องจากการ
ขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรื อการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ใหม่ หรื อการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ
ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริ ษทั ขออนุมตั ิประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท รวมทั้งค่าสอบทานเรื่ องการนา TFRS
15 มาใช้ในปี 2562
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
ได้
9. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3 (วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ) โดย
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 50 ข้อ เพิ่มอีก 1 ข้อ รวมเป็ น 51 ข้อ ดังมีรายละเอียดดังนี้ “
“ประกอบกิจการจาหน่าย นาเข้า หรื อครอบครอง เพื่อใช้งานหรื อเพื่อการพาณิ ชย์ ซึ่ งเครื่ องวิทยุคมนาคมที่ ใช้ในอากาศ
ยานซึ่ งไม่มีนักบิ นประเภทอากาศยานที่ ควบคุมการบิ นจากภายนอก (Drone) รวมถึ งอะไหล่ และอุปกรณ์ (เมื่ อได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)”
10. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 21. ซึ่ง
เกี่ยวกับองค์ประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
ข้ อบังคับข้ อ 21 เดิม
ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่ วมในที่ ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ ได้ ถ้ามี รอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีท้ งั ประธานและรองประธานกรรมการหรื อ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
ข้ อบังคับข้ อ 21 แก้ ไข
ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่ วมในที่ ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ ได้ ถ้ามี รองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุมแทน ถ้าไม่มีท้ งั ประธานและรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
11. อนุมตั ิกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์
บอลรู ม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริ น เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
เรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับรอบปี
บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายปั นผลประจาปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2561
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
วาระที่ 9 พิจารณา อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3 (วัตถุประสงค์ของบริ ษทั )
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 21 ซึ่งเกี่ยวกับองค์ประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
วาระที่ 11 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
และเสนอให้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ทั้งนี้
กาหนดการต่างๆ ปรากฏตามตารางท้ายนี้
กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

วันที่

1. กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้

13 มีนาคม 2562

2. กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562

9 เมษายน 2562

3. กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับปันผล

22 เมษายน 2562

4. กาหนดจ่ายปั นผล

8 พฤษภาคม 2562
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ขอแสดงความนับถือ
(นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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