เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.

ณ ห้ องพระราม 9 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุ งเทพ (เดิมโรงแรม เรดิสัน)
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ ม ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10320

ที่ กก.008/2557
14 มีนาคม 2557
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556
รายงานประจําปี 2556 พร้ อมทังงบการเงิ
้
น
รายละเอียดเงินปั นผล
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตังแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
ข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
ข้ อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือแจ้ งรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องใช้ เพื่อเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น
รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้
มีมติกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป
ซอฟเฟอริน กรุงเทพ (เดิมโรงแรม เรดิสนั ) เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1. พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 25556
ข้ อเท็จจริง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 โดยมีสําเนา
รายงานการประชุม ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้ องตามมติของที่
ประชุม ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
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วาระที่ 2. พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2556
ข้ อเท็จจริง รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่ง
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการขอรายงานว่า ในปี 2556 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตํ่ากว่าที่
บริษัทฯ ได้ ประมาณการไว้ รายได้ รวมลดลงมาก แต่บริษัทฯ ยังมีกําไรสุทธิ 10.9 ล้ านบาท
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556
ข้ อเท็จจริง งบแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซึง่ ได้ ผา่ น การตรวจสอบ และการรับรองจากผู้สอบบัญชีถกู ต้ องแล้ ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี หมวดงบ
การเงิน ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ดังกล่าวได้ ผา่ นการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีถกู ต้ อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตติ งั ้ สํารองตามกฎหมาย และงดจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2556
ข้ อเท็จจริง ภายใต้ บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 บริษัทฯ ต้ อง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา(ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารองตามกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปี นี ้ บริษัทฯ ได้ จดั สรรกําไรเป็ นสํารองตามกฎหมายเป็ นเงิน 884,117
บาท
เนื่องจากกําไรสุทธิในปี 2556 มีจํานวน 10,900,898 บาท ซึง่ เป็ นจํานวนเงินไม่มาก ประกอบกับในปี 2557 บริ ษัทฯ
ได้ เปิ ดโครงการใหม่ 2 โครงการ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น จึงของดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2556
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า การจัดสรรกําไรเป็ นสํารองตามกฎหมาย การปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจสําหรับปี
2557 การงดจ่ายเงินปั นผลนัน้ เหมาะสมแล้ ว
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริง เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 16 ซึง่ กําหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจําปี ทุก
ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งตามข้ อนี ้จะเลือกตังให้
้ เข้ า
รับตําแหน่งอีกก็ได้ ”
ในการประชุมครัง้ นี ้ กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายสุเมธ เลิศตันติสนุ ทร นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะ
กุล และนางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวฒ
ุ ิ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4)
คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาคุณสมบัติ และประสบการณ์ของกรรมการทัง้ 3 ท่านแล้ ว เห็นว่ามีความ
เหมาะสม สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควร
แต่งตังคื
้ อ นายสุเมธ เลิศตันติสนุ ทร นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริ ยะกุล และนางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวฒ
ุ ิ กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ อีกวาระหนึง่ เนื่องจากเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อการบริหารงานของบริ ษัทฯ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริ ง คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ เสนอค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 1,620,000
บาท ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกับปี ก่อน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนแล้ ว
เห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอนัน้ เป็ นอัตราที่เหมาะสมแล้ ว
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรั บปี 2557
ข้ อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ เสนอแต่งตังนายณรงค์
้
พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และนางสาวสุพรรณี
ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ น ผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2557 เป็ นเงิน 1,260,000 บาท
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีประจําปี 2557 เหมาะสมแล้ ว
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชาย งามอัจฉริ ยะกุล)
กรรมการผู้จดั การ

ผู้ถือหุ้นที่มคี วามประสงค์ จะขอรับรายงานประจําปี 2556 ทีเ่ ป็ นรู ปเล่ม กรุ ณาติดต่ อที่
คุณเนาวรัตน์ เหล่าวรวิทย์ ที่ 0-2373-7788 หรือที่ email address: nouvarat@kcproperty.co.th
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เอกสารแนบ 1
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
สถานที่ประชุม

:

ประชุมเมื่อวันที่ :
ประชุมเวลา
:

โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
11 เมษายน 2556
10.05 น.

ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 54 คน นับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 641,216,454 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 73.2819 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
875,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ
36
นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น์ ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้ าที่ประธานฯ ในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2556 โดยกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น รวมทังแนะนํ
้
ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
กรรมการผู้เข้ าประชุม
1. นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น์
ประธานกรรมการ
2. นายชาย งามอัจฉริยะกุล
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดั การ
3. นายสมชัย วนาวิทย
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดั การ
4. นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนด
5. น.ส.วิไลพร พันธ์ศรี มงั กร
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
6. นายสุเมธ เลิศตันติสนุ ทร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
7. นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการบริหาร
8. นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
9. นางสาวเพียงใจ แซ่โง้ ว
กรรมการที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
1. นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวฒ
ุ ิ
กรรมการ
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายบัญชีและการเงิน
โดยมีนางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล และนางสาวฐิ ติมา ผดุงถิ่น เป็ นตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สํานักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เข้ าร่วมประชุม
บริ ษัทฯ ได้ คํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับการดูแลสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันนัน้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมในการเสนอวาระการ
้ นกรรมการบริษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
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ได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2555 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริษัท
ก่อนจะเริ่มเข้ าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม ประธานขอแจ้ งวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนให้ ท่านผู้ถือหุ้นทราบ
ดังนี ้
 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ จะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนที่จดุ ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
 การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อน
แล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องการซักถามหรื อแสดง
ความเห็น ให้ ยกมือขึ ้นและแจ้ งชื่อและนามสกุล
 บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงเท่านัน้ ยกเว้ นในวาระที่ 5 ซึง่ เกี่ยวกับ
การเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนไม่วา่ จะเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออก
เสียง ซึง่ เป็ นกฎเกณฑ์ของ กลต.
 สําหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงของผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
ให้ เป็ นคะแนนเสียงที่
เห็นด้ วย โดยให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ์ออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่
ประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯ ได้ นําคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ตามความประสงค์ของ
ท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติตามวาระแล้ ว
ประธานขอให้ ที่ประชุมซักถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงได้ เริ่ มดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2555 โดยมีสําเนารายงานการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1)
ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติให้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
641,217,555
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
0.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองเพิ่ม 3 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 1101 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นมาเข้ าร่วม
ประชุม 57 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 641,217,555 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.28 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
วาระที่ 2 พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2555
ประธานได้ ขอให้ นายสมชัย วนาวิทย รองกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายสมชัย วนาวิทย ได้ รายงานผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกัน
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี ้
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1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรี ยบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2554
1.1 รายได้ รวมจํานวน 605.16 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 204.92 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
51.20 ส่วนใหญ่เกิดจากการขายที่ดินโครงการหนึง่ แปลงมูลค่า 158.06 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นรายการพิเศษ
ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท รายได้ หลักของบริษัทฯ มีดงั ต่อไปนี ้
 รายได้ จากการขายบ้ านพร้ อมที่ดิน จํานวน 351.94 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 32.84 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 10.29 ส่วนใหญ่เกิดจากจํานวนบ้ านที่สง่ มอบให้ ลกู ค้ ามีสดั ส่วนที่เป็ นบ้ านเดี่ยวเพิ่มขึ ้น
เมื่อเทียบกับบ้ านแบบทาวน์เฮ้ าส์ จํานวนบ้ านรวมที่สง่ มอบให้ ลกู ค้ าเพิ่มขึ ้น 1 หลัง
 รายได้ จากการรับจ้ างสร้ างบ้ าน จํานวน 76.78 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 8.03 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 11.68 ส่วนใหญ่เกิดจากบ้ านที่รับก่อสร้ างมีมลู ค่าสูงขึ ้น จํานวนบ้ านที่รับจ้ างสร้ างลดลง
4 หลัง
 รายได้ อื่นๆ จํานวน 18.38 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 5.99 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 48.34 ส่วน
ใหญ่เกิดจากค่าสาธารณูปโภคที่เรี ยกเก็บจากลูกบ้ านในโครงการต่างๆเพิ่มขึ ้น และมีรายได้ จากดอกเบี ้ยรับอีก
ส่วนหนึง่

รายได้ (ล้ านบาท)
ขายบ้ านพร้ อมที่ดิน
รับจ้ างสร้ างบ้ าน
ขายที่ดิน
อื่นๆ
รวม

2555
ร้ อยละ
351.94
58.15
76.78
12.69
158.06
26.12
18.38
3.04
605.16 100.00

2554
ร้ อยละ
319.10
79.73
68.75
17.18
12.39
400.24

3.09
100.00

1.2 ต้ นทุนขายในส่วนขายบ้ านพร้ อมที่ดินและรับจ้ างสร้ างบ้ าน จํานวน 267.03 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อน 2.83 ล้ านบาท เมื่อคิดเป็ นอัตราส่วนของยอดขาย ต้ นทุนขายคิดเป็ นร้ อยละ 62.29 ลดลงจากปี ก่อนที่อตั รา
้ ้เป็ นผลจากข้ อตกลงใหม่กบั หุ้นส่วนในโครงการร่วมทุนทางธุรกิจ ซึง่ ส่งผลให้ ต้นทุนค่าที่ดิน
ร้ อยละ 68.12 ทังนี
ลดลง กําไรขันต้
้ น 161.69 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 37.71 ของยอดขาย เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับกําไรขันต้
้ นในปี
ก่อน 123.65 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 31.88 ของยอดขาย
1.3 ต้ นทุนขายในส่วนของที่ดินโครงการจํานวน 115.67 ล้ านบาท มีกําไรขันต้
้ น 42.39 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
26.82
1.4 กําไรขันต้
้ นรวม 222.47 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 86.43 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 63.53 อัตราส่วนการทํา
กําไรขันต้
้ นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สําหรับปี 2555 คิดเป็ นร้ อยละ 34.78
1.5 ค่าใช้ จ่ายการขายและบริหาร 143.95 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1.50 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.05 สัดส่วนของ
ค่าใช้ จ่ายการขายและบริหารคิดเป็ นร้ อยละ 23.79 ของรายได้ รวม ลดลงเมื่อเทียบกับร้ อยละ 35.59 ในปี ก่อน
ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากนโยบายลดค่าใช้ จ่ายด้ านโฆษณาและด้ านการตลาด โดยเน้ นการส่งเสริ มการขายโดยตรง
1.6 ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย 33.87 ล้ านบาท ลดลง 7.7 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 18.52 ในปี 2555 บริ ษัทฯ ไม่มีการเปิ ด
โครงการใหม่ ไม่ได้ ใช้ เงินกู้เพิ่ม แต่ได้ ชําระหนี ้ให้ ธนาคารมากขึ ้น ภาระหนี ้กับธนาคารลดลง ส่งผลให้ ภาระ
ดอกเบี ้ยลดลง
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1.7 เมื่อรวมรายได้ จากการขายที่ดินโครงการ บริษัทฯ มีกําไรก่อนภาษี เงินได้ 44.65 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับขาดทุน
47.98 ล้ านบาทในปี ก่อน ในปี 2555 บริษัทฯ มีเครดิตภาษี จากผลขาดทุนในปี ก่อนๆ จึงมีภาษี ที่ต้องชําระ 6.09
ล้ านบาท บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 38.56 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6.37 ของรายได้ รวม คิดเป็ นกําไรสุทธิ 0.04 บาทต่อ
หุ้น เทียบกับขาดทุนสุทธิ 51.39 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 12.84 คิดเป็ นขาดทุนสุทธิ 0.06 บาทต่อหุ้นในปี 2554
2.งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรี ยบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
2.1 สินทรัพย์รวมจํานวน 2,379.08 ล้ านบาท ลดลง 190.52 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.41 โดยมีรายละเอียดของการ
เพิ่มขึ ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี ้
 ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย 2,028.82 ล้ านบาท ลดลง 187.89 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 8.48 บริษัทฯ ได้ สง่ มอบบ้ านให้ ลกู ค้ ามากกว่าสร้ างบ้ านเป็ นสต๊ อกเพื่อขาย
2.2 หนี ้สินรวมจํานวน 993.68 ล้ านบาท ลดลง 229.07 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 18.73 โดยมีรายละเอียดของการ
เพิ่มขึ ้น และลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี ้
 เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี จํานวน 44.05 ล้ านบาท ลดลง
189.38 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 81.13
2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 1,385.41 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 38.56 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.86 เพิ่มขึ ้นจากกําไรสุทธิ
สําหรับปี 2555 จํานวน 38.56 ล้ านบาท
2.4 อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 0.72 : 1 เทียบกับปี ก่อนเท่ากับ 0.91 : 1
3 งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรี ยบเทียบกับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิลดลง 13.12 ล้ านบาท โดยแยกเป็ น
3.1 เงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงาน 204.37 ล้ านบาท โดยมีกิจกรรมดําเนินงานที่สําคัญดังนี ้
 กําไรก่อนภาษี 44.66 ล้ านบาท
 ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายลดลง 196.58 ล้ านบาท
3.2 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 15.61 ล้ านบาท มีสาระสําคัญดังนี ้
14.40 ล้ านบาท
 เงินมัดจําเพื่อซื ้อที่ดินเพิ่ม
 ซื ้ออุปกรณ์เพิ่ม
1.21 ล้ านบาท
3.3 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจการจัดหาเงินจํานวน 201.88 ล้ านบาท
 จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
262.78 ล้ านบาท
ประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมได้ สอบถาม
ดังนี ้
น.ส. พิชญา ศรี ยะศักดิ์ ได้ ถามว่าในปี 2554 ที่บริษัทฯ ขาดทุนเป็ นเพราะนํ ้าท่วมใช่หรื อไม่
นายสมชัย วนาวิทย ได้ ชี ้แจงว่า ใช่ สาเหตุหลักมาจากนํ ้าท่วม เพราะในไตรมาส 4/2554 นํ ้าท่วมเกือบ 3
เดือน ทําให้ ยอดโอนลดลงมาก และลูกค้ าที่ตงใจจะโอนก็
ั้
เลื่อนออกไป หรื อบางรายก็ยกเลิก
ประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม
ที่ประชุมได้ รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในวาระนี ้เป็ นการรับทราบผลการดําเนินงาน จึง
ไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีถกู ต้ องแล้ วปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี หมวดงบการเงิน
ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม
ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
641,217,661
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 5 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 106 หุ้น
รวมเป็ นผู้ถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุม 62 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 641,217,661 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.28 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2555
ประธาน ขอให้ นายชาย งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จดั การ รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ ชี ้แจงว่า ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิ 38,560,072 บาท คิดเป็ นกําไรสุทธิ 0.04
บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงิน 17.5 ล้ านบาท โดยกําหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2556 และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 24 เมษายน 2556 และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เงินปั นผลนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถนําไปขอเครดิตภาษี คืนได้ ในอัตราร้ อยละ 23
ประธานได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วว่า การจ่ายปั นผลน่าจะทําได้ และให้ ผลตอบแทนใกล้ เคียงกับ
อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากในอัตรา 2 – 3 % และเป็ นการให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่ได้ ให้ มา 2 ปี แล้ ว
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม
ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็ นเงิน 17.50 ล้ านบาทสําหรับผลประกอบการปี
2555 โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
641,219,029
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองเพิ่มเติมอีก 9 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 1,368 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นมาเข้ า
ร่วมประชุม 71 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 641,219,029 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.28 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี ้ประธานเป็ นผู้เกี่ยวข้ อง จึงขอให้ นายสมชัย วนาวิทย รองกรรมการ
ผู้จดั การเป็ นประธานในที่ประชุมแทน และนายสมชัยได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 16 ซึง่
กําหนดว่า
“ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่ง
้
ออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งตามข้ อนี ้จะเลือกตังให้
เข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ” ในการประชุมครัง้ นี ้ กรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ แต่งตังกลั
้ บเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ คือ นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น์ นายชาย งามอัจฉริยะกุล และนายสุนทร อาจอํานวยวิภาส (ตามเอกสารแนบ 3) ซึง่ ได้
จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้
ประธานได้ ชี ้แจงการลงคะแนนในวาระนี ้ โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนน
ทุกใบไม่วา่ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิของการประชุมสามัญประจําปี ของ ก.ล.ต.
ประธานได้ รายงานว่าคณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาคุณสมบัติ และประสบการณ์ของ
กรรมการทัง้ 3 ท่านแล้ ว เห็นว่ามีความเหมาะสม สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่
5.1 พิจารณาเลือกตัง้ นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น์ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (3 ปี )
คณะกรรมการได้ เสนอ นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น์ กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึง่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง้ นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น์ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (3 ปี ) ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
641,229,518
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
5.2 พิจารณาเลือกตัง้ นายชาย งามอัจฉริยะกุลเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (3 ปี )
คณะกรรมการได้ เสนอนายชาย งามอัจฉริยะกุล กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึง่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง้ นายชาย งามอัจฉริยะกุล เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (3 ปี ) ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
641,226,818
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9995
ไม่เห็นด้ วย
2,700
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0004
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
5.3 พิจารณาเลือกตัง้ นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (3 ปี )
คณะกรรมการได้ เสนอ นายสุนทร อาจอํานวยวิวาส กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง้ นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (3 ปี ) ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
641,229,518
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
0.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองเพิ่มเติมอีก 5 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 10,489 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นมา
เข้ าร่วมประชุม 76 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 641,229,518 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.28 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
วาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ เสนอค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนเงิน
ทังสิ
้ ้น 1,622,667 ล้ านบาท เท่ากับปี ก่อน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4)
ประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ โดยวาระนี ้จะต้ องได้ ผลคะแนน 2 ใน 3 เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ เป็ นเงิน 1,622,667 ล้ านบาท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
641,231,518
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
0.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองเพิ่มเติมอีก 1 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 2,000 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นมาเข้ า
ร่วมประชุม 77 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 641,231,518 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.28 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรั บปี 2556
้
พันตาวงษ์
ประธานได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ เสนอแต่งตังนายณรงค์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ นางสาวสุพรรณี
ตริ ยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 คนใดคนหนึง่ จากบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2555 เป็ นเงิน 1,260,000 บาท (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่
5)
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมได้ สอบถามดังนี ้
นายพิสฐิ สุธีลกั ษณาพร ผู้ถือหุ้นได้ ถามว่า บริษัทจะไม่ใช้ ผ้ สู อบบัญชีระดับ top 4 ได้ หรื อไม่ เพราะว่า บริษัทฯ ได้
บริหารด้ วยความโปร่งใส และไม่ได้ ติดต่อกับต่างประเทศมากมาย เพื่อจะได้ ประหยัดค่าใช้ จ่าย และค่าตรวจสอบบัญชีจะถูก
กว่านี ้ได้ หรื อไม่
ประธานที่ประชุมได้ แจ้ งว่า ในตอนแรกก็ไม่ได้ ตงใจว่
ั ้ าจะเลือก top 4 แต่ตอนหลังก็ให้ ความสนใจบ้ าง แต่ปกติบริษัทฯ
จะมีการพิจารณาว่าบริษัทฯ ควรจะมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรื อไม่ ขอเรี ยนว่าจากประสบการณ์ในการเป็ นกรรมการมาหลายที่
ราคาค่าสอบบัญชีหลายบริษัทในระดับที่ไม่ใช่ top 4 ก็อยูป่ ระมาณนี ้ อีกทัง้ บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ที่
ตรวจสอบอยู่ ก็ทําได้ ดี และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรที่จะให้ บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ชี ้แจงว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดให้ บริษัทจด
ทะเบียนจะต้ องทําการตรวจสอบทุกไตรมาส ซึง่ ปริมาณงานค่อนข้ างมาก และในระยะหลังระเบียบ กฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ และ ก.ล.ต เข้ มงวดมาก การตรวจสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงตลอด มีข้อมูล และวิธีการจากต่างประเทศต่างๆ เข้ า
มา บริษัทฯ ก็ต้องทําตามระบบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต อยูแ่ ล้ ว ดังนัน้ บริษัทฯ ก็ต้องใช้ ผ้ ทู ี่มีความรู้ทางด้ านนี ้ในระดับ
ที่สงู
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315
นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และนางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4498 คนใดคนหนึง่ จากบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทประจําปี 2556 เป็ นเงิน 1,260,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
641,231,518
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
0.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่ องอื่นใดที่จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาหรื อไม่ หรื อมีข้อสงสัยอื่นใดอีกหรื อไม่
นายสมยศ ศักดิ์ศรี คณ
ุ ากร เป็ นผู้รับมอบอํานาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น ได้ ถาม
คําถามดังนี ้
้ ดปั ญหาฟองสบู่
1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตมีแนวโน้ มที่จะเกิดอุปทานส่วนเกินในตลาด รวมทังเกิ
ในอุตสาหกรรมนี ้ บริษัทฯ มีแนวทางเตรี ยมที่จะรับมือปั ญหาเหล่านี ้อย่างไร
2. ปั ญหาการขึ ้นค่าแรงขันตํ
้ ่า ส่งผลให้ ต้นทุนสูง นํามาสูป่ ั ญหาการขาดแคลนแรงงาน บริ ษัทฯ
มีวิธีการเตรี ยมพร้ อมสําหรับปั ญหานี ้อย่างไร
นายชาย งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่า ใน 3 – 4 ปี ที่ผา่ นมาที่อยู่อาศัยที่พฒ
ั นาออกมา
ส่วนมากจะเป็ นคอนโดมิเนียม ในขณะที่สนิ ค้ าของบริษัทฯ เป็ นบ้ านเดี่ยวและทาวน์เฮ้ าส์ ผู้ซื ้อบ้ านส่วนใหญ่เป็ นผู้อยูอ่ าศัยจริง
ไม่ใช่ผ้ ซู ื ้อเพื่อเก็งกําไร แต่บริษัทฯ ได้ ซื ้อที่ดินใกล้ ๆ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต และมีแผนการสร้ างคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้ ซึง่
้ ใ่ กล้ มหาวิทยาลัย กําลังเป็ นที่นิยม บริษัทฯ จะขยายธุรกิจในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป
คอนโดมิเนียมประเภทนี ้ และตังอยู
ส่วนปั ญหาค่าแรงขันตํ
้ ่า นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ ชี ้แจงว่า เป็ นที่ทราบกันว่าขณะนี ้แรงงานขาดแคลน
ถ้ าเราจะขยายตัวมากๆ ก็อาจเป็ นอุปสรรคที่สําคัญ ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริษัทฯ ได้ ขึ ้นค่าแรงไปแล้ วกว่า 30 % ซึง่ ส่งผลต่อต้ นทุน
5-6% ของต้ นทุนรวม ในปี ที่ผา่ นมา (2554) กําไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ประมาณ 32% ส่วนหนึง่ เกิดจากการที่บริษัทขายล่วงหน้ า และ
บริษัทฯ ปรับต้ นทุนไม่ทนั ทําให้ กําไรขันต้
้ นตํ่า อีกส่วนหนึง่ เกิดจากยอดขายที่ลดลงมาก สาเหตุจากนํ ้าท่วม ทําให้ ปี 2554 มีผล
ขาดทุน ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําไรขันต้
้ นดีขึ ้น เกิดจากการเจรจากับหุ้นส่วนเรื่ องปรับลดสัดส่วนต้ นทุน อีกส่วนหนึง่ เกิดจากการ
ปรับราคาบ้ าน ทําให้ กําไรขันต้
้ นปี ที่แล้ ว (2555) ขึ ้นมาเป็ น 38% และปี นี ้(2556) ก็น่าจะอยูท่ ี่ 38% ได้
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เมื่อไม่มีผ้ ใู ดเสนอความเห็นอีก ประธานกล่าวปิ ดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และในฐานะตัวแทนของกรรมการ จะพยายามทําหน้ าที่ดแู ลให้ ดีที่สดุ
ปิ ดประชุมเวลา 10.45 น.
..................................................
(นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น์)
ประธานที่ประชุม
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เอกสารแนบ 3

ประกอบการพิจารณาในวาระที่4 พิจารณาอนุมัตติ งั ้ สํารองตามกฎหมาย และงดจ่ ายเงินปั นผล
ประจําปี 2556
นโยบายการจ่ ายปั นผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล
และสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลให้ นําปั จจัยต่างๆ ต่อไปนี ้มาพิจารณาประกอบ เช่น
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริ ษัท การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริษัท ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
การจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมามีดงั นี ้
ปี
อัตรากําไรสุทธิตอ่ หุ้น
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ต่อกําไรสุทธิ(%)

2551

2552

2553

2554

2555

0.07

0.01

(0.01)

(0.06)

0.05

-

0.02

-

-

0.02

-

200.0

-

-

40.0
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เอกสารแนบ 4

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัตกิ รรมการที่ออกตามวาระและขอเสนอให้ ท่ ปี ระชุมผู้ถือหุ้นแต่ งตัง้ กลับเข้ ามาใหม่
ชื่อ
นายสุเมธ เลิศตันติสนุ ทร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ ง
สัญชาติ
ไทย
อายุ
63 ปี
ที่อยู่
139 /110 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
จํานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัทฯ (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556) - ไม่ มี วุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2548)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประวัตกิ ารทํางาน
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2551 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหา /
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

2548 - ปั จจุบนั

บริ ษัท เค.ซี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท เค.ซี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

กิจการที่มใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน

2554 - ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การ

บริ ษัท บีเคเค ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จํากัด
นิตบิ คุ คลอาคารชุดเพรสิเด้ นท์ พาร์ ค ฮาร์ เบอร์ วิว
มะฮอกกานีทาวเวอร์

2549 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ไวต้ าเฮลธ์ (ประเทศไทย) จํากัด
2541 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา
บริษัท ชีทโบ๊ ต จํากัด
2533 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา
บริ ษัท เจริ ญอุตสาหกรรม จํากัด
ที่ปรึกษา
บริ ษัท ซันไทเคมิคอลส์ จํากัด
2549 – 4/2556
2530 – 2554
ทนายความ
สํานักงานบางกอกลอว์ออฟฟิ ศแอนด์แอสโซซิเอทส์
2535 – 2541
กรรมการผู้ช่วยผู้จดั การ
บริ ษัท บี.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
กรรมการอิสระ
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
9 ปี
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครัง้
ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
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ประวัตกิ รรมการที่ออกตามวาระและขอเสนอให้ ท่ ปี ระชุมผู้ถือหุ้นแต่ งตัง้ กลับเข้ ามาใหม่

ชื่อ
ตําแหน่ ง
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่

นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล
กรรมการ และกรรมการบริหาร
ไทย
52 ปี
595 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

จํานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัทฯ (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556) - ไม่ มี –
วุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Mini-MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Micro MBA มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 14/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 2548) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัตกิ ารทํางาน
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2548 – ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการบริ หาร บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่มใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2546 – 2547
กรรมการ บริษัท โมเดิร์นโฮม แพลนเนอร์ จํากัด
2531 - 2547
ผู้จดั การโครงการ บริษัท เค.ซี.กรุ๊ป จํากัด
2529 – 2530
ผู้จดั การฝ่ ายขาย บริษัท รวมชัยผลิตภัณฑ์ไม้ อดั จํากัด
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม

กรรมการ
9 ปี
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 4/4 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร 29/29 ครัง้

ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
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ประวัตกิ รรมการที่ออกตามวาระและขอเสนอให้ ท่ ปี ระชุมผู้ถือหุ้นแต่ งตัง้ กลับเข้ ามาใหม่

ชื่อ
นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวฒ
ุ ิ
ตําแหน่ ง
กรรมการ
สัญชาติ
ไทย
อายุ
43 ปี
ที่อยู่
21/9 ซอยรามคําแหง 142 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
จํานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัทฯ (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ) 22,671,880 หุ้น
วุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Executive Development Certificate Program, Georgetown University
- ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์ บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 27/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 2548) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประวัตกิ ารทํางาน
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กรรมการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
2548 – ปั จจุบนั
กิจการที่มใิ ช่ เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2547 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท โมเดิร์น สตรี ท จํากัด
2546 – 2547
กรรมการ บริษัท สุวรรณภูมิกรี น จํากัด
กรรมการ บริษัท พงษ์ ภพเรสซิเดนท์ จํากัด
กรรมการ บริษัท สุวรรณภูมิเลค จํากัด
2535 – 2538
Senior Accountant บริษัท สํานักสอบบัญชีไทย จํากัด
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม

กรรมการ
9 ปี
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 4/4 ครัง้

ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้ บริหารจัดการบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความเป็ นอิสระจาก
ผู้บริหารของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และ/หรื อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
1. กรรมการอิสระรวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องจะต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
2. กรรมการอิสระต้ องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน หรื อเป็ นที่ปรึกษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวัน
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษา
ได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. กรรมการอิสระจะต้ องไม่มีความสัมพันธ์กบั กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ไม่วา่ จะเป็ นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตาม
้ ส่ มรสของบุตร เจ้ าหน้ าที่บริหาร ผู้ถือหุ้น
กฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย
4. กรรมการอิสระจะต้ องไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทัง้
ทางตรงหรื อทางอ้ อมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ ใน
้ เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
5. กรรมการอิสระจะต้ องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันได้ รับการแต่งตัง้
6. กรรมการอิสระจะต้ องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันได้ รับการ
แต่งตัง้
7. กรรมการอิสระจะต้ องไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. กรรมการอิสระจะต้ องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ
หรื อบริษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน
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ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9. กรรมการอิสระจะต้ องไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้ อกําหนดขันตํ
้ ่าของ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ลักษณะความสัมพันธ์
1. การถือหุ้นในบริ ษัท
2. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตังเป็
้ น
กรรมการอิสระ
นายสุเมธ เลิศตันติสนุ ทร
ไม่มี
ไม่เป็ น

3. การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/

บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อ
ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ
ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
- เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลให้ ไม่
สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
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ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

เอกสารแนบ 5
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ ผา่ นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ อัตราค่าตอบแทนที่
ได้ รับในปั จจุบนั ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 นัน้ เป็ นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นควรอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2557 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2556
เปรี ยบเทียบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
่ กรรมการ
รายชือ

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ

นายเอกกมล คีรวี ฒ
ั น์ *

คณะกรรมการ
บริษัทต่อปี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด
ค่าตอบแทน

โบนัส

240,000

รวม

240,000

ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู ้จัดการ

นายชาย งามอัจฉริยะกุล

120,000

150,000

270,000

120,000

98,460

218,460

กรรมการบริหาร/รอง
กรรมการผู ้จัดการ

นายสมชัย วนาวิทย

นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการสรรหา

นางสาววิไลพร พันธ์ศรีมงั กร

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการ
สรรหา

300,000

300,000

180,000

180,000

180,000

180,000

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการ
สรรหา

นายสุเมธ เลิศตันติสน
ุ ทร

กรรมการบริหาร/ผู ้ช่วย
กรรมการผู ้จัดการ
สายงานบริหาร

นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล

120,000

72,050

192,050

120,000

43,810

163,810

120,000

45,820

165,820

120,000

40,600

160,600

56,870

56,870

507,610

2,127,610

กรรมการบริหาร/ ผู ้จัดการ
ฝ่ าย่บญ
ั ชีและการเงิน

นางสาวเพียงใจ แซ่โง ้ว

กรรมการบริหาร/ผู ้จัดการ
โครงการ

นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล

กรรมการ/ผู ้จัดการฝ่ าย
ประสานงานโครงการ

นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิรวิ ฒ
ุ ิ

นางสาวนิภาพร นิมต
ิ รมงคลชัย
รวม

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ
สายบัญชีและการเงิน
960,000

* มีรถประจําตําแหน่งประธานกรรมการ
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660,000

เอกสารแนบ 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรั บปี 2557
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 40(5) ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 จาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีให้ กบั บริษัท และ
บริษัทย่อย ซึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดี โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย ดังรายนามดังต่อไปนี ้
1. นายณรงค์
พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315
2. นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844
3. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498
พร้ อมนี ้ เห็นควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจําปี 2557 เป็ นเงิน 1,260,000 บาท
ค่าสอบบัญชี
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
1,260,000
บาท
บริษัท โมเดิร์น สตรี ท จํากัด
50,000
บาท
สําหรับค่าบริ การอื่น ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชี
ที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด
ทังนี
้ ้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัท ฯ หรื อบริษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
หมายเหตุ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทรวมแล้ ว
้ ้ สอบ
5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายเดิมทําหน้ าที่ครบรอบ 5 ปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษัทฯ จะแต่งตังผู
บัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน
้ รอบปี
1. นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 2 ปี ตังแต่
บัญชี 2551 – 2552
2. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตังแต่
้ รอบปี
บัญชี 2553 – 2556
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เอกสารแนบ 7
ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกัน นับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อย
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
กว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 34. ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็ นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนัน้ อาจกําหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจาก ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงั ้
สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้
ข้ อ 35. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ง
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
ให้ ผ้ ถู ือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหุ้นที่
น้ อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่
และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่า
จะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะต้ องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียน
กําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้ จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
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ข้ อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรื อโอนกิจการของบริษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อ หรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สําคัญ
(ง) การมอบอํานาจให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบงคับ
(ช) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริษัท หรื อการออกหุ้นกู้
(ซ) การควบ หรื อเลิกบริษัท
ข้ อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
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เอกสารแนบ 8

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ เพื่อเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อสัญชาติต่างด้ าว ต้ องนําเอกสารดังนี ้มาแสดง
ขณะลงทะเบียนเพื่อเข้ าประชุมคือ
ก. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 11) ที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
ข. สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบ
ฉันทะ
ค. สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับ
มอบฉันทะ
2.2 กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคลสัญชาติไทย ต้ องนําเอกสารดังนี ้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้ าประชุม
คือ
ก. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 11) ที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของผู้มอบฉันทะ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้
ค. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ อง โดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้
ง. สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้รับมอบฉันทะ
2.3 กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนต่ างประเทศ ต้ องนําเอกสารดังนี ้มาแสดงขณะลงทะเบียน
เพื่อเข้ าประชุมคือ
ก. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 11) ที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของผู้มอบฉันทะ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ อง โดย
กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้
ค. สําเนาพาสปอร์ ตของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ อง โดยกรรมการผู้
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้
ง. สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้รับ
มอบฉันทะ
จ. เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นหรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันลงลายมื
้
อชื่อรับรองความถูกต้ องของคําแปล
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- 24 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องพระราม 9 ชัน้ 4 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุ งเทพ (เดิม โรงแรม เรดิสัน)

Map of AGM.
April 18, 2014, at 10.00 a.m.
th
at Praram 9 Room, 4 floor Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok ( previously Radisson Hotel)

เอกสารแนบ 9
Enclosure No. 9

.

เอกสารแนบ 10

ประวัตกิ รรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น)
บริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
นายสุ นทร อาจอํานวยวิภาส
ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
สั ญชาติ
ไทย
อายุ
76 ปี
ทีอ่ ยู่
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ในบริษทั บริษัทในเครือ บริษัทร่ วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ อง (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)
-ไม่มีวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม - ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบตั ร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 27/2547)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประวัตกิ ารทํางาน
ส.ค. 51 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการสรรหา/
บริ ษทั เค.ซี.พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2548 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เค.ซี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
2538 – 2546
ผู้จดั การทัว่ ไป
บริ ษัท อาณาจักรทอง จํากัด
2523 – 2537
ผู้จดั การทัว่ ไป
บริ ษัท เครดิตฟองซิเอร์ สินเคหการ จํากัด
2518 – 2522
รองผู้จดั การทัว่ ไป
บริ ษัท เครดิตฟองซิเอร์ สินเคหการ จํากัด
2510 – 2517
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท 3 M (ประเทศไทย) จํากัด

ส่ วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งนี้

- 25 -

-ไม่มี-

ประวัตกิ รรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น)
บริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
นางสาววิไลพร พันธ์ศรี มงั กร
ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
สั ญชาติ
ไทย
อายุ
64 ปี
ทีอ่ ยู่
43 ซอยรามคําแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ในบริษทั บริษัทในเครือ บริษัทร่ วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ อง (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)
-ไม่มีวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการ APEC-IBIZ Counselor Training, ที่ปรึ กษาแผนธุรกิจ,
การบริ หารการเงินขั้นสู ง
- นักบัญชีกบั การปฏิบตั ิการตรวจสอบภายใน, Corporate Finance II
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ 27/2547)
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประวัตกิ ารทํางาน
ส.ค. 51 – ปัจจุบนั
กรรมการสรรหา/
บริ ษทั เค.ซี.พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2548 – ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เค.ซี.พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที จี เอฟ(ประเทศไทย) จํากัด
7/2555 – ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษา
2542 – 2555
ที่ปรึ กษา
เครื อข่ายสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2542 – 2550
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายการเงินบัญชี บริ ษทั แดวู (ไทยแลนด์) จํากัด
2537 – 2541
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส
บริ ษทั ไทย แดวู มอเตอร์ เซลส์ จํากัด
ฝ่ ายการเงินและบัญชี
2535 – 2536
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
บริ ษทั เรโนลต์ (ประเทศไทย) จํากัด
2526 – 2535
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส
บริ ษทั อุตสาหกรรมแอคมิ จํากัด
ฝ่ ายบัญชีการเงินและบุคคล
ส่ วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุ มครั้งนี้

-ไม่มี-

- 26 -

