การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
สถานที่ประชุม :
ประชุมเมือ่ วันที่ :
ประชุมเวลา :

โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
11 เมษายน 2556
10.05 น.

ผูถอื หุน เขาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 54 คน นับจํานวนหุนที่ถอื รวมกันได
641,216,454 หุน คิดเปนรอยละ 73.2819 ของจํานวนหุน ที่จําหนายไดทั้งหมด 875,000,000 หุน ถือวาครบองค
ประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36
นายเอกกมล คีรีวัฒน ประธานกรรมการบริษทั ทําหนาที่ประธานฯ ในที่ประชุม กลาวเปดการประชุม
สามัญผูถอื หุนประจําป 2556 โดยกลาวตอนรับผูถอื หุน รวมทั้งแนะนํากรรมการ ผูบ ริหาร และผูส อบบัญชีทเี่ ขา
รวมประชุมดังนี้
กรรมการผูเ ขาประชุม
1. นายเอกกมล คีรีวัฒน
ประธานกรรมการ
2. นายชาย งามอัจฉริยะกุล
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจดั การ
3. นายสมชัย วนาวิทย
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจดั การ
4. นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
5. น.ส.วิไลพร พันธศรีมังกร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการสรรหา
6. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการสรรหา
7. นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล
กรรมการบริหาร
8. นายธนกฤษณ งามอัจฉริยะกุล
กรรมการบริหาร
9. นางสาวเพียงใจ แซโงว
กรรมการบริหาร
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1. นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวุฒิ
กรรมการ
ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. นางสาวนิภาพร นิมติ รมงคลชัย
ผูช วยกรรมการผูจ ัดการ สายบัญชีและการเงิน
โดยมีนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล และนางสาวฐิติมา ผดุงถิ่น เปนตัวแทนของผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ จาก
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เขารวมประชุม
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บริษัทฯ ไดคํานึงถึงความสําคัญของผูถ ือหุน และเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับ
การดูแลสิทธิของผูถอื หุน และการปฏิบัติตอ ผูถอื หุน อยางเทาเทียมกันนั้น บริษทั ฯ ไดเปดโอกาสใหผถู ือหุนไดมี
สวนรวมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถอื หุน และเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ลวงหนากอนการประชุมผูถ ือหุน โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ในระหวางวันที่ 1-31 ธันวาคม
2555 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดแลว ไมมีผูถอื หุน ทานใดเสนอวาระและเสนอชือ่ บุคคลเพื่อรับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท
กอนจะเริ่มเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานขอแจงวิธีปฏิบัตใิ นการออกเสียงลงคะแนนใหทานผูถอื
หุนทราบดังนี้
 ผูถอื หุน ที่มาประชุมดวยตนเอง และผูรบั มอบฉันทะ จะไดรับแจกบัตรลงคะแนนทีจ่ ุดลงทะเบียนเขา
รวมประชุม
 การประชุมจะพิจารณาเรือ่ งตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และเปดโอกาสใหผูถอื หุน
ซักถามกอนแลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผูถอื หุน หรือผูรับมอบฉันทะตองการ
ซักถามหรือแสดงความเห็น ใหยกมือขึ้นและแจงชื่อและนามสกุล
 บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถอื หุนที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น ยกเวนในวาระที่ 5
ซึ่งเกี่ยวกับการเลือกตัง้ กรรมการ บริษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถอื หุนทุกคนไมวาจะเห็นดวย
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ซึ่งเปนกฎเกณฑของ กลต.
 สําหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุน เปน 1 เสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษทั ฯ จะ
นําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงของผูเขารวมประชุมทัง้ หมด
ใหเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย โดยใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถอื หุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิอ์ อก
เสียงลงคะแนนเปนมติของที่ประชุม สวนผูถอื หุน ที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอนื่ เขารวมประชุม และ
เปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถ ือหุน นัน้ บริษทั ฯ ไดนําคะแนนเห็นดวย
ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุน บันทึกรวมไวในเครือ่ งคอมพิวเตอร
เพื่อลงมติตามวาระแลว
ประธานขอใหที่ประชุมซักถามรายละเอียด เมือ่ ไมมผี ูถอื หุน ทานใดซักถาม ประธานจึงไดเริ่มดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2555 โดยมีสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหกับผูถอื หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
(สิง่ ทีส่ งมาดวยลําดับที่ 1)
ที่ประชุมไดพจิ ารณาและมีมติใหรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุนประจําป 2555 ดวย
คะแนนเสียง ดังนี้
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เห็นดวย
641,217,555 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุน ทีเ่ ขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี้มผี ูถอื หุน เขารวมประชุมดวยตนเองเพิม่ 3 ราย นับจํานวนหุนได 1101 หุน รวมเปนผูถ ือหุน
มาเขารวมประชุม 57 ราย นับจํานวนหุน รวมทั้งสิน้ 641,217,555 หุน คิดเปนรอยละ 73.28 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2555
ประธานไดขอใหนายสมชัย วนาวิทย รองกรรมการผูจ ัดการ เปนผูรายงานใหผถู อื หุนทราบ
นายสมชัย วนาวิทย ไดรายงานผลการดําเนินงานสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2554
1.1 รายไดรวมจํานวน 605.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 204.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ
51.20 สวนใหญเกิดจากการขายที่ดินโครงการหนึ่งแปลงมูลคา 158.06 ลานบาท ซึง่ เปนรายการพิเศษ
ไมใชธุรกิจหลักของบริษัท รายไดหลักของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
 รายไดจากการขายบานพรอมที่ดนิ จํานวน 351.94 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 32.84 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 10.29 สวนใหญเกิดจากจํานวนบานทีส่ ง มอบใหลูกคามีสดั สวนทีเ่ ปนบานเดี่ยวเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับบานแบบทาวนเฮาส จํานวนบานรวมทีส่ ง มอบใหลูกคาเพิ่มขึน้ 1 หลัง
 รายไดจากการรับจางสรางบาน จํานวน 76.78 ลานบาท เพิ่มขึน้ จากปกอ น 8.03 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 11.68 สวนใหญเกิดจากบานที่รับกอสรางมีมลู คาสูงขึน้ จํานวนบานที่รบั จางสรางลดลง
4 หลัง
 รายไดอื่นๆ จํานวน 18.38 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 5.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.34 สวน
ใหญเกิดจากคาสาธารณูปโภคที่เรียกเก็บจากลูกบานในโครงการตางๆเพิ่มขึน้ และมีรายไดจาก
ดอกเบี้ยรับอีกสวนหนึ่ง
รายได(ลานบาท)
ขายบานพรอมที่ดนิ
รับจางสรางบาน
ขายที่ดิน
อื่นๆ
รวม

2555
รอยละ
351.94
58.15
76.78
12.69
158.06
26.12
18.38
3.04
605.16 100.00

2554
รอยละ
319.10
79.73
68.75
17.18
12.39
400.24

3.09
100.00
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1.2 ตนทุนขายในสวนขายบานพรอมที่ดินและรับจางสรางบาน จํานวน 267.03 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน 2.83 ลานบาท เมือ่ คิดเปนอัตราสวนของยอดขาย ตนทุนขายคิดเปนรอยละ 62.29 ลดลงจากป
กอนทีอ่ ัตรารอยละ 68.12 ทั้งนี้เปนผลจากขอตกลงใหมกบั หุนสวนในโครงการรวมทุนทางธุรกิจ ซึ่ง
สงผลใหตน ทุนคาที่ดนิ ลดลง กําไรขั้นตน 161.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.71 ของยอดขาย
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกําไรขัน้ ตนในปกอ น 123.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.88 ของยอดขาย
1.3 ตนทุนขายในสวนของที่ดนิ โครงการจํานวน 115.67 ลานบาท มีกําไรขั้นตน 42.39 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 26.82
1.4 กําไรขั้นตนรวม 222.47 ลานบาท เพิ่มขึน้ จากปกอ น 86.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 63.53
อัตราสวนการทํากําไรขัน้ ตนตอยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สําหรับป 2555 คิดเปนรอยละ
34.78
1.5 คาใชจายการขายและบริหาร 143.95 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.05 สัดสวน
ของคาใชจายการขายและบริหารคิดเปนรอยละ 23.79 ของรายไดรวม ลดลงเมือ่ เทียบกับรอยละ
35.59 ในปกอน ทั้งนี้เปนผลมาจากนโยบายลดคาใชจายดานโฆษณาและดานการตลาด โดยเนน
การสงเสริมการขายโดยตรง
1.6 คาใชจายดอกเบี้ย 33.87 ลานบาท ลดลง 7.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.52 ในป 2555 บริษัทฯ
ไมมีการเปดโครงการใหม ไมไดใชเงินกูเ พิ่ม แตไดชําระหนีใ้ หธนาคารมากขึน้ ภาระหนี้กบั ธนาคาร
ลดลง สงผลใหภาระดอกเบี้ยลดลง
1.7 เมื่อรวมรายไดจากการขายที่ดินโครงการ บริษัทฯ มีกําไรกอนภาษีเงินได 44.65 ลานบาท เมื่อเทียบ
กับขาดทุน 47.98 ลานบาทในปกอ น ในป 2555 บริษัทฯ มีเครดิตภาษีจากผลขาดทุนในปกอ นๆ จึง
มีภาษีทตี่ องชําระ 6.09 ลานบาท บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 38.56 ลานบาท หรือรอยละ 6.37 ของรายได
รวม คิดเปนกําไรสุทธิ 0.04 บาทตอหุน เทียบกับขาดทุนสุทธิ 51.39 ลานบาท หรือรอยละ 12.84 คิด
เปนขาดทุนสุทธิ 0.06 บาทตอหุน ในป 2554
2.งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554
2.1 สินทรัพยรวมจํานวน 2,379.08 ลานบาท ลดลง 190.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.41 โดยมี
รายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มสี าระสําคัญดังนี้
 ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพือ่ ขาย 2,028.82 ลานบาท ลดลง 187.89 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 8.48 บริษัทฯ ไดสงมอบบานใหลกู คามากกวาสรางบานเปนสตอกเพื่อขาย
2.2 หนีส้ ินรวมจํานวน 993.68 ลานบาท ลดลง 229.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.73 โดยมีรายละเอียด
ของการเพิ่มขึ้น และลดลงที่มสี าระสําคัญดังนี้
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 เงินกูย ืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ยังไมถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 44.05 ลานบาท ลดลง
189.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 81.13
2.3 สวนของผูถอื หุนจํานวน 1,385.41 ลานบาท เพิ่มขึน้ 38.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.86 เพิ่มขึ้น
จากกําไรสุทธิสําหรับป 2555 จํานวน 38.56 ลานบาท
2.4 อัตราสวนหนีส้ ินตอทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 0.72 : 1 เทียบกับปกอนเทากับ 0.91 : 1
3 งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิลดลง 13.12 ลานบาท โดย
แยกเปน
3.1 เงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงาน 204.37 ลานบาท โดยมีกิจกรรมดําเนินงานทีส่ ําคัญดังนี้
 กําไรกอนภาษี
44.66 ลานบาท
 ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพือ่ ขายลดลง 196.58 ลานบาท
3.2 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 15.61 ลานบาท มีสาระสําคัญดังนี้
 เงินมัดจําเพือ่ ซื้อที่ดินเพิ่ม 14.40 ลานบาท
 ซื้ออุปกรณเพิ่ม
1.21 ลานบาท
3.3 เงินสดสุทธิใชไปในกิจการจัดหาเงินจํานวน 201.88 ลานบาท
 จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 262.78 ลานบาท
ประธานไดใหผถู ือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวามีผูถอื หุน เขารวมประชุม
ไดสอบถามดังนี้
น.ส. พิชญา ศรียะศักดิ์ ไดถามวาในป 2554 ที่บริษัทฯ ขาดทุนเปนเพราะน้ําทวมใชหรือไม
นายสมชัย วนาวิทย ไดชแี้ จงวา ใช สาเหตุหลักมาจากน้ําทวม เพราะในไตรมาส 4/2554 น้ําทวม
เกือบ 3 เดือน ทําใหยอดโอนลดลงมาก และลูกคาที่ตั้งใจจะโอนก็เลือ่ นออกไป หรือบางรายก็ยกเลิก
ประธานไดใหผถู ือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เมื่อไมมผี ูถอื หุนทานใดซักถาม
ที่ประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานในรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในวาระนี้เปนการรับทราบผลการ
ดําเนินงาน จึงไมมกี ารลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูส อบบัญชีถูกตองแลวปรากฏอยู
ในรายงานประจําป หมวดงบการเงิน ที่ไดจัดสงใหกับผูถอื หุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งทีส่ งมาดวยลําดับที่ 2)
ประธานขอใหผถู ือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวาไมมผี ูถอื หุนใดซักถาม
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ที่ประชุมไดพจิ ารณาและมีมติอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
641,217,661 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุน ทีเ่ ขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี้มผี ูถอื หุน เขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 5 ราย นับจํานวนหุน
ได 106 หุน รวมเปนผูถ ือหุนมาเขารวมประชุม 62 ราย นับจํานวนหุนรวมทัง้ สิ้น 641,217,661 หุน คิดเปนรอย
ละ 73.28 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2555
ประธานขอใหนายชาย งามอัจฉริยะกุล กรรมการผูจ ัดการ รายงานใหผถู ือหุนทราบ
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ไดชี้แจงวา ในป 2555 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิ 38,560,072 บาท คิด
เปนกําไรสุทธิ 0.04 บาทตอหุน บริษัทฯ จึงขอเสนอใหจายเงินปนผลใหผูถอื หุน ในอัตรา 0.02 บาทตอหุน รวมเปน
เงิน 17.5 ลานบาท โดยกําหนดรายชื่อผูถ อื หุนที่มสี ิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน
2556 และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชือ่ ผูถอื หุน ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ในวันที่ 24 เมษายน 2556 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เงินปน
ผลนีผ้ ถู ือหุนสามารถนําไปขอเครดิตภาษีคนื ไดในอัตรารอยละ 23
ประธานไดกลาวเพิ่มเติมวา บริษทั ฯ ไดพิจารณาแลววา การจายปนผลนาจะทําได และให
ผลตอบแทนใกลเคียงกับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากในอัตรา 2 – 3 % และเปนการใหผลตอบแทนแกผูถือหุนที่ไมไดให
มา 2 ปแลว
ประธานขอใหผถู ือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวาไมมผี ูถอื หุนใดซักถาม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาและมีมติอนุมัติจายเงินปนผลหุนละ 0.02 บาท รวมเปนเงิน 17.50 ลานบาทสําหรับผล
ประกอบการป 2555 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
641,219,029 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุน ทีเ่ ขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี้มผี ูถอื หุน เขารวมประชุมดวยตนเองเพิม่ เติมอีก 9 ราย นับจํานวนหุนได 1,368 หุน รวมเปน
ผูถอื หุน มาเขารวมประชุม 71 ราย นับจํานวนหุน รวมทั้งสิน้ 641,219,029 หุน คิดเปนรอยละ 73.28 ของจํานวน
หุนทีจ่ ําหนายไดทั้งหมด
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานแจงตอที่ประชุมวา เนือ่ งจากวาระนี้ประธานเปนผูเ กี่ยวของ จึงขอใหนายสมชัย
วนาวิทย รองกรรมการผูจดั การเปนประธานในที่ประชุมแทน และนายสมชัยไดแถลงตอที่ประชุมวาเพือ่ ใหเปนไป
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 ซึ่งกําหนดวา
“ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลทสี่ ุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการผู
ออกจากตําแหนงตามขอนี้จะเลือกตั้งใหเขารับตําแหนงอีกก็ได” ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอใหแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายเอกกมล คีรีวัฒน นายชาย งาม
อัจฉริยะกุล และนายสุนทร อาจอํานวยวิภาส (ตามเอกสารแนบ 3) ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถอื หุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมนี้
ประธานไดชแี้ จงการลงคะแนนในวาระนี้ โดยขอใหผูถอื หุน ลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล และ
ขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบไมวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพือ่ ใหเปนไปตามหลักปฏิบตั ิของการ
ประชุมสามัญประจําป ของ ก.ล.ต.
ประธานไดรายงานวาคณะกรรมการสรรหาไดพจิ ารณาคุณสมบัติ และประสบการณของ
กรรมการทั้ง 3 ทานแลว เห็นวามีความเหมาะสม สมควรไดรับการเสนอชือ่ เปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายเอกกมล คีรีวัฒน เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ป)
คณะกรรมการไดเสนอ นายเอกกมล คีรีวัฒน กรรมการที่ตอ งออกจากตําแหนงตามวาระเปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง เมือ่ ไมมผี ูถอื หุน ซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเลือกตั้ง นายเอกกมล คีรีวัฒน เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3
ป) ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
641,229,518 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุน ทีเ่ ขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายชาย งามอัจฉริยะกุลเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ป)
คณะกรรมการไดเสนอนายชาย งามอัจฉริยะกุล กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง เมือ่ ไมมผี ูถอื หุน ซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเลือกตั้ง นายชาย งามอัจฉริยะกุล เปนกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง (3 ป) ดวยคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นดวย
641,226,818 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9995
ไมเห็นดวย
2,700 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0004
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุน ทีเ่ ขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ป)
คณะกรรมการไดเสนอ นายสุนทร อาจอํานวยวิวาส กรรมการที่ตอ งออกจากตําแหนงตามวาระ
เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง เมื่อไมมีผถู ือหุนซักถามเรือ่ งอื่นใด ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเลือกตั้ง นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส เปนกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง (3 ป) ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
641,229,518 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุน ทีเ่ ขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี้มผี ูถอื หุน เขารวมประชุมดวยตนเองเพิม่ เติมอีก 5 ราย นับจํานวนหุนได 10,489 หุน รวมเปน
ผูถอื หุน มาเขารวมประชุม 76 ราย นับจํานวนหุน รวมทั้งสิน้ 641,229,518 หุน คิดเปนรอยละ 73.28 ของจํานวน
หุนทีจ่ ําหนายไดทั้งหมด
วาระที่ 6

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
ประธานไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดเสนอคาตอบแทน
กรรมการเปนจํานวนเงินทั้งสิน้ 1,622,667 ลานบาท เทากับปกอ น (สิ่งทีส่ งมาดวยลําดับที่ 4)
ประธานไดใหผถู ือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ โดยวาระนีจ้ ะตองไดผลคะแนน
2 ใน 3 เมื่อไมมผี ูถือหุน ทานใดซักถาม ประธานจึงขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพจิ ารณาและมีมติอนุมัติคา ตอบแทนกรรมการ เปนเงิน 1,622,667 ลานบาท ดวย
คะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
641,231,518 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุน ทีเ่ ขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี้มผี ูถอื หุน เขารวมประชุมดวยตนเองเพิม่ เติมอีก 1 ราย นับจํานวนหุนได 2,000 หุน รวมเปน
ผูถอื หุน มาเขารวมประชุม 77 ราย นับจํานวนหุน รวมทั้งสิน้ 641,231,518 หุน คิดเปนรอยละ 73.28 ของจํานวน
หุนทีจ่ ําหนายไดทั้งหมด

8

วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2556
ประธานไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ไดเสนอแตงตั้งนาย
ณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิราภรณ เอือ้ อนันตกลุ ผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3844 และ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูส อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 คนใดคนหนึ่งจากบริษทั
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูส อบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2555 เปนเงิน 1,260,000 บาท (สิ่งทีส่ ง มาดวยลําดับที่ 5)
ประธานขอใหผถู ือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวามีผูถอื หุน เขารวมประชุม
ไดสอบถามดังนี้
นายพิสิฐ สุธลี กั ษณาพร ผูถ ือหุนไดถามวา บริษทั จะไมใชผสู อบบัญชีระดับ top 4 ไดหรือไม
เพราะวา บริษัทฯ ไดบริหารดวยความโปรงใส และไมไดตดิ ตอกับตางประเทศมากมาย เพื่อจะไดประหยัด
คาใชจาย และคาตรวจสอบบัญชีจะถูกกวานี้ไดหรือไม
ประธานที่ประชุมไดแจงวา ในตอนแรกก็ไมไดตั้งใจวาจะเลือก top 4 แตตอนหลังก็ใหความ
สนใจบาง แตปกติบริษัทฯ จะมีการพิจารณาวาบริษัทฯ ควรจะมีการเปลี่ยนผูส อบบัญชีหรือไม ขอเรียนวาจาก
ประสบการณในการเปนกรรมการมาหลายที่ ราคาคาสอบบัญชีหลายบริษทั ในระดับที่ไมใช top 4 ก็อยูประมาณ
นี้ อีกทั้ง บริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ที่ตรวจสอบอยู ก็ทําไดดี และคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาแลวเห็นวาสมควรทีจ่ ะใหบริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ
นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดชแี้ จงวา ตลาดหลักทรัพยฯ
กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนจะตองทําการตรวจสอบทุกไตรมาส ซึ่งปริมาณงานคอนขางมาก และในระยะหลัง
ระเบียบ กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย และ ก.ล.ต เขมงวดมาก การตรวจสอบบัญชีมกี ารเปลีย่ นแปลงตลอด มี
ขอมูล และวิธีการจากตางประเทศตางๆ เขามา บริษัทฯ ก็ตองทําตามระบบของตลาดหลักทรัพย และ ก.ล.ต อยู
แลว ดังนัน้ บริษทั ฯ ก็ตอ งใชผูที่มคี วามรูทางดานนี้ในระดับทีส่ ูง
ประธานขอใหผถู ือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เมื่อไมมผี ูถอื หุนทานใดซักถาม
ประธานจึงขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพจิ ารณาและมีมติอนุมัตแิ ตงตั้งผูส อบบัญชี นายณรงค พันตาวงษ ผูส อบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิราภรณ เอือ้ อนันตกลุ ผูส อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และนางสาวสุพรรณี
ตริยานันทกุล ผูส อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
เปนผูส อบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 เปนเงิน 1,260,000 บาท ดวย
คะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
641,231,518 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุน ทีเ่ ขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานไดถามผูถอื หุน วามีเรือ่ งอื่นใดทีจ่ ะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาหรือไม หรือมีขอ
สงสัยอืน่ ใดอีกหรือไม
นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร เปนผูรับมอบอํานาจจากสมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย และอาสา
พิทักษสทิ ธิผูถอื หุน ไดถามคําถามดังนี้
1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในอนาคตมีแนวโนมทีจ่ ะเกิดอุปทานสวนเกินในตลาด รวมทั้งเกิด
ปญหาฟองสบูใ นอุตสาหกรรมนี้ บริษทั ฯ มีแนวทางเตรียมที่จะรับมือปญหาเหลานีอ้ ยางไร
2. ปญหาการขึน้ คาแรงขั้นต่ํา สงผลใหตน ทุนสูง นํามาสูปญหาการขาดแคลนแรงงาน บริษัทฯ
มีวิธีการเตรียมพรอมสําหรับปญหานีอ้ ยางไร
นายชาย งามอัจฉริยะกุล กรรมการผูจัดการ ไดชแี้ จงวา ใน 3 – 4 ปที่ผานมาที่อยูอ าศัยทีพ่ ัฒนา
ออกมาสวนมากจะเปนคอนโดมิเนียม ในขณะทีส่ ินคาของบริษัทฯ เปนบานเดีย่ วและทาวนเฮาส ผูซ ื้อบานสวน
ใหญเปนผูอยูอาศัยจริงไมใชผซู ื้อเพือ่ เก็งกําไร แตบริษทั ฯ ไดซื้อที่ดินใกลๆ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต และมี
แผนการสรางคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้ ซึ่งคอนโดมิเนียมประเภทนี้ และตั้งอยูใ กลมหาวิทยาลัย กําลังเปนทีน่ ิยม
บริษัทฯ จะขยายธุรกิจในลักษณะคอยเปนคอยไป
สวนปญหาคาแรงขัน้ ต่ํา นายชาย งามอัจฉริยะกุล ไดชแี้ จงวา เปนทีท่ ราบกันวาขณะนีแ้ รงงาน
ขาดแคลน ถาเราจะขยายตัวมากๆ ก็อาจเปนอุปสรรคทีส่ าํ คัญ ในรอบปทผี่ านมา บริษัทฯ ไดขึ้นคาแรงไปแลวกวา
30 % ซึ่งสงผลตอตนทุน 5-6% ของตนทุนรวม ในปทผี่ านมา (2554) กําไรขั้นตนอยูท ี่ประมาณ 32% สวนหนึ่ง
เกิดจากการทีบ่ ริษัทขายลวงหนา และบริษัทฯ ปรับตนทุนไมทัน ทําใหกําไรขั้นตนต่ํา อีกสวนหนึ่งเกิดจากยอดขาย
ที่ลดลงมาก สาเหตุจากน้ําทวม ทําใหป 2554 มีผลขาดทุน ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนดีขึ้น เกิดจากการ
เจรจากับหุน สวนเรื่องปรับลดสัดสวนตนทุน อีกสวนหนึ่งเกิดจากการปรับราคาบาน ทําใหกําไรขัน้ ตนปทแี่ ลว
(2555) ขึ้นมาเปน 38% และปน(ี้ 2556) ก็นาจะอยูที่ 38% ได
เมื่อไมมผี ใู ดเสนอความเห็นอีก ประธานกลาวปดการประชุม และขอบคุณผูถ อื หุนที่มาประชุม
และในฐานะตัวแทนของกรรมการ จะพยายามทําหนาทีด่ แู ลใหดีทสี่ ดุ
ปดประชุมเวลา 10.45 น.
..................................................
(นายเอกกมล คีรีวัฒน)
ประธานที่ประชุม
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