เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2558 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.025/2558
25 มีนาคม 2558
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558

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 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
รายงานประจําปี 2557 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 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์
2558 ได้ มีมติกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม
โกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพ (เดิมโรงแรม เรดิสนั ) เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1. พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 25557
ข้ อเท็จจริง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 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 2557
ข้ อเท็จจริง รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่ง
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการขอรายงานว่า ในปี 2557 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดีกว่าที่
บริษัทฯ ได้ ประมาณการไว้ รายได้ รวมเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 73.87 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 15.9 บริษัทฯ มี
กําไรสุทธิ 23.80 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.4 ของรายได้ รวม
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557
ข้ อเท็จจริ ง งบแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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 2557
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2557
ข้ อเท็จจริง ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิ 23,801,326 บาท คิดเป็ นกําไรสุทธิ 0.03 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จึงขอ
เสนอให้ จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงิน 17,500,000 บาท โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า การจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น และวัน
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกําหนดวันปิ ดสมุด
ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่
11 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เหมาะสมแล้ ว
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริง เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ 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 นางสาวเพียงใจ แซ่โง้ ว นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล
นางสาววิไลพร พันธ์ศรี มงั กร และนายสมชัย วนาวิทย
คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาคุณสมบัติ และประสบการณ์ของกรรมการแล้ ว และเสนอให้ แต่งตังกลั
้ บ
เข้ ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ 2 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล และนางสาววิไลพร พันธ์ศรี มงั กร และขอ
เสนอชื่อผู้ที่ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี ้ นายภัทรภพ อิทธิสญ
ั ญากร และนายมณเฑียร
อินทร์ น้อย (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558) (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4)
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควร
แต่งตังนายสมศั
้
กดิ์ งามอัจฉริยะกุล และนางสาววิไลพร พันธ์ศรี มงั กร กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ อีก
วาระหนึง่
และเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนตําแหน่งกรรมการที่วา่ ง
ั ญากร และนายมณเฑียร อินทร์ น้อย
ลง เนื่องจากกรรมการออกตามวาระ ดังนี ้ นายภัทรภพ อิทธิสญ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริง คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ เสนอค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 1,380,000
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 2558
ข้ อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ เสนอแต่งตังนางสาววรรญา
้
พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4387 นายเชิดสกุล อ้ นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 และ นางสาววราภรณ์ อินทร
ประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 คนใดคนหนึ่ง จากบริ ษัท ซี ดับเบิ ้ลยู ดับเบิ ้ลยู พี จํากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2558 เป็ นเงิน 1,200,000 บาท
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีประจําปี 2558 เหมาะสมแล้ ว
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ผู้ถือหุ้นที่มคี วามประสงค์ จะขอรับรายงานประจําปี 2557 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 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
สถานที่ประชุม :
ประชุมเมื่อวันที่ :
ประชุมเวลา :

โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
18 เมษายน 2557
10.10 น.

ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 108 คน นับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้
636,432,309 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72.7531 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
875,000,000 หุ้น ถือว่าครบ
องค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36
นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น์ ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้ าที่ประธานฯ ในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 โดยกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น รวมทังแนะนํ
้
ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้ า
ร่วมประชุมดังนี ้
กรรมการผู้เข้ าประชุม
1. นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น์
ประธานกรรมการ
2. นายชาย งามอัจฉริ ยะกุล
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 งามอัจฉริ ยะกุล
กรรมการบริหาร
8. นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริ ยะกุล
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
9. นางสาวเพียงใจ แซ่โง้ ว
10. นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวฒ
ุ ิ
กรรมการ
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายบัญชีและการเงิน
โดยมีนางสาววธู ขยันการนาวี และนางสาวฐิ ตมิ า ผดุงถิ่น เป็ นตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ จาก บริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เข้ าร่วมประชุม
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บริษัทฯ ได้ คํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันนัน้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ มีสว่ นร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1-31
ธันวาคม 2556 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
ก่อนจะเริ่มเข้ าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ น.ส.เนาวรัตน์ เหล่าวรวิทย์
เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนให้ ท่านผู้ถือหุ้นทราบดังนี ้
 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ จะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนที่จดุ ลงทะเบียน
เข้ าร่วมประชุม
 การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ
ต้ องการซักถามหรื อแสดงความเห็น ให้ ยกมือขึ ้นและแจ้ งชื่อและนามสกุล
 บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงเท่านัน้ ยกเว้ นในวาระที่ 5
ซึง่ เกี่ยวกับการเลือกตังกรรมการ
้
บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนไม่วา่ จะเห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ซึง่ เป็ นกฎเกณฑ์ของ กลต.
 สําหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ
จะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงของผู้เข้ าร่วมประชุม
ทังหมด
้
ให้ เป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย โดยให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสทิ ธิ์ออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ า
ร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ ได้ นํา
คะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติตามวาระแล้ ว
ประธานขอให้ ที่ประชุมซักถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงได้ เริ่ม
ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2556
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2556 โดยมีสําเนารายงานการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1)
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ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติให้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
636,262,309 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
170,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0267
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2
พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2556
ประธานได้ ขอให้ นายสมชัย วนาวิทย รองกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายสมชัย วนาวิทย ได้ รายงานผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี ้
1. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายได้ (ล้ านบาท)
ขายบ้ านพร้ อมที่ดิน
รับจ้ างสร้ างบ้ าน
ขายที่ดิน
บริ หารโครงการ
อื่นๆ
รวม

2556
ร้ อยละ
345.90
74.6
94.87
20.5
10.58
2.3
12.30
2.6
463.65
100.0

2555
ร้ อยละ
351.94
58.2
76.78
12.7
158.06
26.1
18.38
3.0
605.16
100.0

1.1 รายได้ รวมในปี 2556 จํานวน 463.65 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 141.51 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 23.4 สาเหตุเนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายที่ดนิ โครงการ (ยังไม่ได้
พัฒนา) หนึง่ แปลง มูลค่า 158.06 ล้ านบาท การขายที่ดนิ ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เมื่อหักรายได้ จาก
การขายที่ดนิ ออก รายได้ จากการดําเนินธุรกิจปกติเป็ นเงิน 447.10 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้
ในปี 2556 จํานวน 463.65 ล้ านบาท รายได้ เพิ่มขึ ้น 16.53 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.7 การวิเคราะห์
ผลการดําเนินงานของปี 2556 นี ้ จึงวิเคราะห์เฉพาะการดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษัท ไม่รวมรายได้ จาก
การขายที่ดนิ ในปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 รายได้ จากการขายบ้ านพร้ อมที่ดนิ จํานวน 345.90 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 6.04 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 1.7 จํานวนบ้ านที่สง่ มอบให้ ลกู ค้ าลดลง 7 หลัง
 รายได้ จากการรับจ้ างสร้ างบ้ าน จํานวน 94.87 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 18.09 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 23.5 จํานวนบ้ านรับจ้ างสร้ างส่งมอบให้ ลกู ค้ าจํานวนเพิม่ ขึ ้น 13 หลัง
 รายได้ จากการรับบริ หารโครงการ 10.58 ล้ านบาท
 รายได้ อื่นๆ 12.30 ล้ านบาทลดลง 6.08 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 33.1
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1.2 ต้ นทุนขายในส่วนขายบ้ านพร้ อมที่ดนิ และรับจ้ างสร้ างบ้ านจํานวน 282.57 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
64.1 ของรายได้ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ที่มีต้นทุน 267.03 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 62.3 ของรายได้ อัตรา
ต้ นทุนต่อรายได้ เพิ่มขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.8 ต้ นทุนเพิ่มขึ ้นเนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้ างและค่าแรงที่ปรับตัว
สูงขึ ้น
1.3 กําไรขันต้
้ นจํานวน 181.08 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 35.9 ของรายได้ เทียบกับปี ก่อนจํานวน 180.07
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 37.7 จํานวนเงินกําไรขันต้
้ นเพิม่ ขึ ้น 1.01 ล้ านบาท แต่อตั รากําไรขันต้
้ นต่อ
รายได้ ลดลงร้ อยละ 1.8
1.4 ค่าใช้ จ่ายการขายและบริ หาร จํานวน 134.68 ล้ านบาท เทียบกันกับปี ก่อนจํานวน 134.20 ล้ านบาท
1.5 ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย 29.40 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 4.47 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.2 ในปี ที่ผา่ นมา
บริ ษัทฯ ไม่มีการเปิ ดโครงการใหม่ แต่ได้ ชําระหนี ้ให้ ธนาคารมากขึ ้น ภาระหนี ้กับธนาคารลดลง ส่งผลให้
ภาระดอกเบี ้ยลดลง
1.6 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิในปี 2556 10.90 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.4 ของรายได้ คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น
0.01 บาท เทียบกับปี ก่อนกําไรสุทธิ 12.01 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.7 ของรายได้ คิดเป็ นกําไรสุทธิตอ่
หุ้น 0.01 บาท ทังนี
้ ้ไม่รวมกําไรสุทธิจากการขายที่ดนิ ในปี 2555 จํานวน 28.68 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไร
ต่อหุ้นอีก 0.04 บาท
2. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรี ยบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555
2.1 สินทรัพย์รวมจํานวน 2,540.64 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 155.88 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.5 โดยมี
รายละเอียดของการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี ้
 เงินสด 39.35 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 10.60 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 36.9
 ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย 2,173.06 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 129.79 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 6.3 เป็ นผลจากการที่บริษัทฯ ได้ ซื ้อที่ดนิ เพื่อพัฒนาโครงการใหม่
 สินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ ้น 15.49 ล้ านบาท
2.2 หนี ้สินรวมจํานวน 1,156.16 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 162.48 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 16.3 โดยมีรายละเอียด
ของการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี ้
 เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารลดลง
้
60.00 ล้ านบาท
 เจ้ าหนี ้การค้ าลดลง 157.68 ล้ านบาท
 เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าเพิม่ ขึ ้น 11.21 ล้ านบาท
 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี เพิ่มขึ ้น 65.24 ล้ านบาท
 เงินกู้ยืมระยะสันจากและดอกเบี
้
้ยค้ างจ่ายผู้ถือหุ้นลดลง 20.34 ล้ านบาท
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ ้น 319.55 ล้ านบาท
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 หนี ้สินอื่นๆ เพิม่ ขึ ้น 4.50 ล้ านบาท
2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 1,384.48 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 6.60 ล้ านบาท
เป็ นผลจากในครึ่งปี แรก บริษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นสําหรับผลการดําเนินงานในปี ที่ผา่ นมาใน
อัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น เป็ นเงิน 17.50 ล้ านบาท และมีกําไรเบ็ดเสร็จในปี 2556 อีก 10.90 ล้ านบาท
เป็ นผลให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นลดลงดังกล่าว
2.4 อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.83 : 1 เปรี ยบเทียบกับสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 เท่ากับ 0.71 : 1
สรุปความเห็นของฝ่ ายจัดการ
ธุรกิจพัฒนาที่อยูอ่ าศัยยังคงมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากที่อยูอ่ าศัยประเภทอาคาร
ชุดคอนโดมิเนียม ธุรกิจสร้ างบ้ านอยูอ่ าศัยของบริษัทฯ เป็ นลักษณะอาคารแนวราบทังหมด
้
จึงได้ รับผลกระทบ
ค่อนข้ างมาก ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ 10.90 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อนมีกําไรสุทธิ 12.01 ล้ านบาท (ไม่
รวมกําไรจากการขายที่ดนิ )
ในปี ที่ผา่ นมา โครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ ้นเยอะ อุปทานเพิม่ ขึ ้น 30 % ในส่วนของบริษัทฯ ยังจํากัด
ตัวอยูใ่ นแนวราบ แต่เราก็กําลังเริ่มทําคอนโดมิเนียม ลองชิมลางในระดับ 8 ชัน้
ประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
ได้ สอบถามดังนี ้
นายชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ได้ ถามว่าที่ดนิ ที่ซื ้อเพิ่มเติมในปี 2556 มีมลู ค่าเท่าไร และที่ดนิ มีลกั ษณะ
อย่างไร
นายชาย งามอัจฉริ ยะกุล ได้ ชี ้แจงว่า ได้ ซื ้อที่ดนิ ที่ถนนพหลโยธิน ก่อนถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประมาณ 500 เมตร เพื่อทําเป็ นคอนโดมิเนียม low rise แบบ 8 ชัน้ เนื ้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ราคาตารางวาละ
20,000 บาท ประมาณ 25-26 ล้ านบาท และซื ้อที่ดนิ อีกแปลงที่ถนนผดุงพันธ์ ใกล้ ตลาดหนองจอก ใกล้ ถนน
สุวินทวงศ์ เนื ้อที่ 64 ไร่กว่า ราคาไร่ละ 1.2 ล้ านเศษ เป็ นเงินประมาณ 80 ล้ านบาท เพื่อสร้ างเป็ นทาวน์โฮม 2
ชัน้ และบ้ านแฝด 2 ชัน้
นายชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ถามว่าซื ้อที่ดนิ ปลายปี หรื อต้ นปี
นายชาย งามอัจฉริ ยะกุล รายงานว่า ที่ดนิ ถนนผดุงพันธ์ ซื ้อเมื่อกลางปี 2556 ส่วนที่ดนิ ตรงถนนหพล
โยธิน ซื ้อเมื่อปลายปี 2556
นายสมชัย วนาวิทย ได้ กล่าวเสริมว่า ที่ดนิ 2 แปลงดังกล่าว เมื่อซื ้อมาแล้ ว บริษัทฯได้ พฒ
ั นาเลย
นายชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ได้ ถามว่าในรายละเอียดในตัวงบการเงิน ต้ นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง มีตวั เลข 2,000 กว่าล้ าน ขอให้ สรุปตัวเลขคร่าวๆ แต่ละ
โครงการมีมลู ค่าเท่าไหร่ และมียอดขายประมาณ 400 – 500 ล้ านบาท
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นายสมชัย วนาวิทย ได้ รายงานว่า ต้ นทุนโครงการมูลค่ากว่า 2,000 ล้ านนันประกอบด้
้
วยโครงการบ้ าน
จัดสรร 18 โครงการ เป็ นส่วนของที่ดนิ ที่ยงั ไม่ได้ พฒ
ั นา ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ มีที่ดนิ เป็ นแปลงใหญ่ บางโครงการ
ั นา ก็จะเป็ นมูลค่าที่ดนิ ยอมรับว่า
แบ่งเป็ นเฟส 4-5 เฟส เราต้ องพัฒนาไปที่ละเฟส บางเฟสที่ยงั ไม่ได้ พฒ
ยอดขายค่อนข้ างตํ่า เพราะส่วนใหญ่เป็ นที่ดนิ บริษัทฯ มีการสร้ างบ้ านตัวอย่างและสร้ างบ้ านเป็ นสต๊ อกเพื่อขาย
ที่เหลือส่วนใหญ่เป็ นที่ดนิ ที่ต้องพัฒนาต่อไป แต่จะให้ แจง
จํานวนหนึง่ บริษัทฯ ไม่ได้ สร้ างทังโครงการ
้
รายละเอียดแต่ละโครงการไม่สามารถให้ รายะเอียดได้ ในขณะนี ้
นายชาย งามอัจฉริยะกุล กล่าวเสริมว่า ต้ นทุนโครงการก็ยงั ไม่มาก เพราะยังไม่ได้ ก่อสร้ าง เป็ นแค่ที่ดนิ
ต้ นทุนโครงการอยูร่ ะหว่างพัฒนา ถ้ าเอา 2,000 ล้ านหารด้ วย 18 โครงการ ซึง่ ได้ มลู ค่าเฉลี่ยโครงการละ
ประมาณ 100 ล้ านเศษ
นายชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ กล่าวต่อว่า ที่ดนิ ตามโครงการตกประมาณ 20% ของมูลค่าโครงการ เทียบกับ
2,000 ล้ าน 600 ล้ านเศษ ต้ นทุนค่าก่อสร้ างและโสหุ้ยประมาณ 50% คือ 1,200 ล้ านบาท แต่ไม่เป็ นไร เรามี 18
โครงการ
ประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม
ที่ประชุมได้ รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในวาระนี ้เป็ นการรับทราบผลการ
ดําเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีถกู ต้ องแล้ วปรากฏ
อยูใ่ นรายงานประจําปี หมวดงบการเงิน ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
ลําดับที่ 2)
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
636,313,316 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
170,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0267
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเพิม่ เติมอีก 5 ราย นับจํานวน
หุ้นได้ 51,007 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุม 113 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 636,483,316 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 72.74 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตติ งั ้ สํารองตามกฎหมาย และงดจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2556
ประธานขอให้ นายชาย งามอัจฉริ ยะกุล กรรมการผู้จดั การ รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ ชี ้แจงว่า ในปี 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 10,900,898 บาท ซึง่ เป็ น
จํานวนไม่มาก และบริ ษัทฯ ได้ จดั สรรกําไรเป็ นสํารองตามกฎหมายเป็ นเงิน 884,117 บาท ประกอบกับในปี
2557 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโครงการใหม่ 2 โครงการ จึงมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น จึงของด
จ่ายเงินปั นผลในปี นี ้ (ตามเอกสารแนบ 3)
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ
นายเกษมพันธ์ สรวยจิทวัฒน์ ได้ ทกั ท้ วงเรื่องไม่ได้ อา่ นผลคะแนนเสียงในวาระ 1
ประธานที่ประชุม กล่าวขอโทษ และได้ ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระ 1 ดังนี ้
เห็นด้ วย
636,262,309 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
170,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0267
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ั ้ ารองตามกฎหมายเป็ นเงิน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ติ งสํ
884,117 บาท และงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2556 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
636,313,481 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
170,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0267
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองเพิม่ เติมอีก 2 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 165 หุ้น รวมเป็ นผู้
ถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุม 115 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 636,483,481 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72.74 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 16 ซึง่ กําหนดว่า
“ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตําแหน่ง
ตามข้ อนี ้จะเลือกตังให้
้ เข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ” ในการประชุมครัง้ นี ้ กรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้
แต่งตังกลั
้ บเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ คือ นายสุเมธ เลิศตันติสนุ ทร นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะ
ุ ิ (ตามเอกสารแนบ 4) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้
กุล และนางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวฒ
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ประธานได้ ชี ้แจงการลงคะแนนในวาระนี ้ โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล และ
ขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบไม่วา่ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ขิ องการ
ประชุมสามัญประจําปี ของ ก.ล.ต.
ประธานได้ รายงานว่าคณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาคุณสมบัติ และประสบการณ์ของ
กรรมการทัง้ 3 ท่านแล้ ว เห็นว่ามีความเหมาะสม สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ อีกวาระหนึง่
5.1 พิจารณาเลือกตัง้ นายสุเมธ เลิศตันติสนุ ทร เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (3 ปี )
คณะกรรมการได้ เสนอ นายสุเมธ เลิศตันติสนุ ทร กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง้ นายสุเมธ เลิศตันติสนุ ทร เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (3
ปี ) ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
636,313,482 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
160,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0251
งดออกเสียง
10,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0015
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองเพิม่ เติมอีก 1ราย นับจํานวนหุ้นได้ 1 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือ
หุ้นมาเข้ าร่วมประชุม 116 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 636,483,482 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72.74 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
5.2 พิจารณาเลือกตัง้ นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุลเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (3 ปี )
คณะกรรมการได้ เสนอนายธนกฤษณ์ งามอัจฉริ ยะกุล กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลง
มติ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง้ นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล เป็ นกรรมการอีกวาระ
หนึง่ (3 ปี ) ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
636,313,482 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
160,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0251
งดออกเสียง
10,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0015
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
5.3 พิจารณาเลือกตัง้ นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวฒ
ุ ิ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (3 ปี )
คณะกรรมการได้ เสนอ นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวฒ
ุ ิ กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ุ ิ เป็ นกรรมการอีกวาระ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง้ นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวฒ
หนึง่ (3 ปี ) ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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เห็นด้ วย
636,313,482 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
160,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0251
งดออกเสียง
10,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0015
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ เสนอค่าตอบแทน
กรรมการเป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 1,620,000 ล้ านบาท เท่ากับปี ก่อน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5)
ประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วม
ประชุมได้ สอบถามดังนี ้
นายชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ได้ ถามว่าทําไมประธานไม่รับโบนัส เห็นมีตวั เลขในเอกสารแนบ 5
ประธานได้ ชี ้แจงว่า ค่าตอบแทน โบนัสในเอกสารแนบ 5 เป็ นเงินโบนัสในฐานะพนักงานบริษัท
ฯ กรรมการบริษัทจะไม่ได้ รับโบนัส
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ เป็ นเงิน 1,620,000 ล้ านบาท ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
636,313,482 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
170,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0237
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรั บปี 2556
ประธานได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ เสนอแต่งตังนาย
้
ณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3844 และ นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 คนใดคนหนึง่ จากบริ ษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจําปี
2555 เป็ นเงิน 1,260,000 บาท (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6)
คุณสุนทร อาจอํานวยวิภาส ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ เสริมว่า ยังมีคา่ สอบบัญชีของ
บริษัท โมเดิร์น สตรี ท จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยอีก 50,000 บาท
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วม
ประชุมได้ สอบถามดังนี ้
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คุณชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ได้ ถามว่าบริษัทได้ ใช้ บริ การของ บริ ษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด หรื อ
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ผู้สอบบัญชีรายนี ้ตรวจสอบบริษัทย่อยกี่บริษัท และได้ เปรี ยบเทียบราคาค่า
ตรวจสอบกับคูแ่ ข่งหรื อไม่ เนื่องจากคิดราคาค่าตรวจสอบเป็ นเงิน 1 ล้ านกว่า เหมือนว่าบริษัทเคซีเป็ นบริ ษัท
ใหญ่มาก
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงว่า บริษัท เอินส์ท แอดน์ ยัง จํากัด ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัท สํานักงาน
อีวาย จํากัด เปลี่ยนเมื่อต้ นปี 2557 โดยตรวจสอบบริ ษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว ส่วนราคาค่าสอบบัญชีของสํานัก
งานสอบบัญชีใหญ่ๆ ของต่างประเทศ จะมีคา่ สอบบัญชีขนตํ
ั ้ ่า แต่ก็ยงั สูงกว่าสํานักงานสอบบัญชี
ภายในประเทศ
คุณชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ฝากให้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ให้ ช่วยออกหมายเหตุงบให้
ละเอียด อ่านแล้ วเข้ าใจง่าย ชัดเจน ให้ ผ้ สู อบบัญชีทํางานให้ สมบูรณ์ที่สดุ
นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส ได้ เสริมว่า บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษัทสอบบัญชีที่
ตรวจสอบธุรกิจหมวดอสังหาริมทรัพย์มากที่สดุ
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม
ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และนางสาวสุพรรณี
ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 คนใดคนหนึง่ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2557 เป็ นเงิน 1,260,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้ วย
636,314,782 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
170,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0267
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองเพิม่ เติมอีก 2 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 1,300 หุ้น รวมเป็ น
ผู้ถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุม 118 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 636,484,782 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72.74 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่ องอื่นใดที่จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาหรื อไม่ หรื อมีข้อ
สงสัยอื่นใดอีกหรื อไม่
นางสาวปิ ยะรัตน์ ขุนจิต เป็ นผู้รับมอบอํานาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และอาสา
พิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น ได้ ถามคําถามจากสมาคมฯ ดังนี ้
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1. บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ไว้ หรื อไม่ ถ้ ายังไม่มี ขอให้ เหตุผล
และแผนการดําเนินการในอนาคต
2. บริ ษัทมีการวางโครงสร้ างการบริหารจัดการรองรับนโยบายการป้องกันทุจริตคอร์ รัปชัน่ ไว้
หรื อไม่
3. บริ ษัทได้ ดําเนินการประเมินความเสีย่ งของธุรกิจที่เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไว้ หรื อไม่
4. บริษัทได้ เข้ าร่วมโครงการแสดงเจตนารมณ์เกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ ไว้ หรื อไม่
ถ้ าไม่มีให้ เหตุผลที่ยงั ไม่ดําเนินการ
ประธานได้ เรี ยนให้ ทราบว่า บริษัทได้ แสดงเจตนารมณ์ไว้ แล้ ว คณะกรรมการบริษัทได้ ให้
ความสําคัญ และได้ ดําเนินการพิจารณาในที่ประชุมกรรมการแล้ ว
นายสมชัย วนาวิทย ได้ รายงานว่าเรื่ องนี ้ได้ กําหนดเป็ นนโยบาย และแผนการทํางานโดยได้
้
และจะ
เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว บริษัทจะแจ้ งให้ พนักงานในองค์กรทังหมดทราบ
ดําเนินการลงทะเบียนแสดงเจตนารมณ์กบั หน่วยงานตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ไป โดยจะดําเนินการหลังผ่านพ้ นเรื่ อง
การประชุมผู้ถือหุ้น
นายกิตติ นนท์งาม ผู้ถือหุ้นได้ ถามว่า บริษัท โมเดิร์น สตรี ท จํากัด ดําเนินธุรกิจอะไร
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ รายงายงาน บริษัท โมเดิร์น สตรี ท จํากัด เป็ นบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นมา
เพื่อถือที่ดนิ ส่วนที่เป็ นสาธารณูปโภค เช่น บางโครงการ บริษัทซื ้อที่ 100 กว่าไร่ ถ้ าจัดสรรทีเดียว เวลาขอจัดสรร
ถ้ าที่ดนิ ยังไม่พฒ
ั นา บริ ษัทจะต้ องใช้ สญ
ั ญาคํ ้าประกันจํานวนมาก และอาจจําเป็ นต้ องผ่านการพิจารณาของ
สํานักงานสิง่ แวดล้ อม โฉนดบางส่วนได้ แบ่งถือในนามบริษัท โมเดิร์น สตรี ท จํากัด ในขณะนี ้บริษัทยังไม่ได้
ดําเนินธุรกิจอะไร
นายกิตติ นนท์งาม ได้ ถามว่ามีอีกโครงการหนี่งใช่หรื อไม่
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ รายงานว่า มีโครงการที่ถนนประชาสําราญ เพิ่งโอนมาเดือน
มีนาคม 2557 เนื ้อที่ประมาณ 50 ไร่ ราคาไร่ละ 800,000 บาท รวมประมาณ 40,000,000 ล้ านบาท จะพัฒนา
เป็ นบ้ านแฝดชันเดี
้ ยว ราคาขายเริ่มต้ นประมาณ 1.3 ล้ านบาท
นายกิตติ นนท์งาม ได้ ถามว่าบริษัทได้ มีการกระจายความเสีย่ งในการใช้ สนิ เชื่อจากธนาคาร
หรื อไม่
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ รายงานว่า บริษัทได้ ใช้ สนิ เชื่อกับธนาคาร 4 แห่งดังนี ้
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาติ และธนาคารกรุงศรี อยุธยา
คุณชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ได้ ถามว่า ภาวการณ์เติบโตของอสังหาริ มทรัพย์มากในปี 2556 บริ ษัท
มีนโยบายการดําเนินธุรกิจ หรื อกลยุทธ์ธุรกิจในการจัดการธุรกิจอย่างไรบ้ าง
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ ชี ้แจงว่า บริษัทได้ เน้ นทําธุรกิจในทําเลด้ านตะวันออกของกรุงเทพ
และเป็ นบ้ านแนวราบเป็ นหลัก เนื่องจากมีความชํานาญในพื ้นที่ยา่ นนี ้ ใน 4-5 ปี ที่ผา่ นมา คอนโดมิเนียม
ขยายตัวอย่างสูงมาก อาจพูดได้ วา่ เราตกรถไฟก็วา่ ได้ เรามองว่า การทําคอนโดมิเนียมต้ องใช้ ทนุ หมุนเวียนสูง
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มาก เมื่อเทียบกับบ้ านแนวรายที่ใช้ ทนุ หมุนเวียนน้ อยกว่า สําหรับคอนโดมิเนียม แม้ วา่ เราเก็บเงินดาวน์ได้ 10%
ค่าใช้ จ่ายการดําเนินการ และค่าการตลาดก็หมดแล้ ว ต้ องอาศัยเงินกู้จากธนาคารค่อนข้ างมาก ถึงแม้ วา่ ตอนนี ้
คอนโดมิเนียมจะเลยจุดสูงสุดไปแล้ ว แต่บริษัทได้ ลองทําโครงการแรก เป็ นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้ เป็ นการกึ่ง
ทดลอง เพื่อให้ ร้ ูต้นทุนและภาวการณ์ทําคอนโดมิเนียม และมองว่าในอนาคตไม่วา่ ใครจะมาเป็ นรัฐบาล ก็ต้อง
สานต่อรถไฟฟ้าที่กําหนดไว้ ทงกรุ
ั ้ งเทพ และปริ มณฑล ซึง่ ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้า 2 สายคือ สายสีชมพู และสาย
สีส้ม ซึง่ จะพาดผ่านด้ านตะวันออกของกรุงเทพ และอาจใกล้ ทําเลที่ดนิ ของบริษัทฯ และถ้ ารถไฟฟ้าเกิดขึ ้นจริง
และทําเลที่ดนิ ของบริ ษัทสามารถทําคอนโดมิเนียมได้ บริษัทฯ จะได้ มีความสามารถแข่งขันได้
คุณชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ถามเรื่ องการบริหารหลังการขาย หรื อการให้ การคํ ้าประกันกับ
ลูกบ้ านมีนโยบายอย่างไร
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ ชี ้แจงว่า บริษัทรับประกันโครงสร้ างตามหลัง 5 ปี ตัวบ้ าน 1 ปี แต่
ถ้ ามีปัญหานิดหน่อยบริ ษัทก็ไปบริการให้
คุณชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ทุกวันนี ้โครงการหมูบ่ ้ านหรื อคอนโดมิเนียม นิตบิ คุ คลมีความสําคัญ
มาก บริษัทดูแลส่วนนี ้อย่างไร และมีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาการบริหารในส่วนนี ้อย่างไร
นายชาย งามอัจฉริ ยะกุล ได้ ชี ้แจงว่า นิตบิ คุ คลบ้ านจัดสรร กฎหมายไม่เข้ มงวดเท่า
คอนโดมิเนียม นิตบิ คุ คลอาคารชุด คอนโด วันที่คณ
ุ ส่งมอบนัน้ มันเป็ นนิตบิ คุ คลเลย แต่หมูบ่ ้ านขอจดใน
เมืองไทยที่จดสําเร็ จมีไม่เกิน 10 % ที่เห็นทัว่ ๆ ไป แต่บริ ษัทก็พยายามจด กําลังจะจดอยูห่ ลายโครงการ
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดเสนอความเห็นอีก ประธานกล่าวปิ ดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และในฐานะตัวแทนของกรรมการ จะพยายามทําหน้ าที่ดแู ลให้ ดีที่สดุ
คุณชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ได้ ถามว่า ในปี 2557 ถ้ าหากบริ ษัทมีกําไรเล็กน้ อย บริ ษัทพอจะนํา
กําไรสะสมมาจ่ายเงินปั นผล เพื่อให้ มีประวัตกิ ารจ่ายปั นผลดูดีขึ ้น เพื่อให้ เป็ นประวัตทิ ี่สวยงาม ถ้ าไม่มีปันผล
นักลงทุนจะไม่สนใจ
ประธานที่ประชุม จะขอนําเรื่องนี ้ไปพิจารณาต่อไป
ปิ ดประชุมเวลา 11.15 น.
..................................................
(นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น์)
ประธานที่ประชุม
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เอกสารแนบ 3

ประกอบการพิจารณาในวาระที่4 พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2557
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

2552

2553

2554

2555

2556

อัตรากําไรสุทธิตอ่ หุ้น

0.01

(0.01)

(0.06)

0.05

0.01

อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ต่อกําไรสุทธิ(%)

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
นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ไทย
54 ปี
1217/2 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
จํานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัทฯ (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558)
32,691,525 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 3.736 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
้
วุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- อบรมโครงการพัฒนาผู้จดั การ ระดับสูง (Mini-MM) รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 14/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 2548) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อ
ตําแหน่ ง
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่

ประวัตกิ ารทํางาน
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2548 – ปั จจุบนั
กรรมการ
กิจการที่มใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2536 – 2548
ผู้จดั การ
2525 - 2548
ผู้จดั การ
2546 – 2547
กรรมการ
2541 – 2547
กรรมการ
2540 – 2547
กรรมการ
2540 – 2547
กรรมการ

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เค.ซี.กรุ๊ป จํากัด
บริษัท รวมชัยผลิตภัณฑ์ไม้ อดั จํากัด
บริษัท โมเดิร์นโฮม แพลนเนอร์ จํากัด
บริษัท โมเดิร์น รามอินทรา จํากัด
บริษัท เค.ซี.การ์ เด้ นท์วิว จํากัด
บริษัท รวมชัยเรี ยลเอสเตท จํากัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
กรรมการ
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
10 ปี
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร 26/26 ครัง้
ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

- 17 -

ประวัตกิ รรมการที่ออกตามวาระและขอเสนอให้ ท่ ปี ระชุมผู้ถือหุ้นแต่ งตัง้ กลับเข้ ามาใหม่
นางสาววิไลพร พันธ์ศรี มงั กร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา/
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ
ไทย
อายุ
65 ปี
ที่อยู่
43 ซอยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
จํานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัทฯ (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 ) - ไม่มี วุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการ APEC-IBIZ Counselor Training, ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ,การบริหารการเงินขันสู
้ ง
- นักบัญชีกบั การปฏิบตั ิการตรวจสอบภายใน, Corporate Finance II
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 27/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัตกิ ารทํางาน
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ บริ ษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
ส.ค. 51 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหา
2548 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่มใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2542 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา
เครื อข่ายสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2542 – 2550
ผู้จดั การทัว่ ไป
บริษัท แดวู (ไทยแลนด์) จํากัด
ฝ่ ายบัญชีการเงิน
2537 – 2541
ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส
บริษัท ไทย แดวู มอเตอร์ เซลส์ จํากัด
ฝ่ ายการเงินและบัญชี
2535 – 2536
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี บริ ษัท เรโนลต์ (ประเทศไทย) จํากัด
2526 – 2535
ผู้อํานวยการอาวุโส
บริษัท อุตสาหกรรมแอคมิ จํากัด
ฝ่ ายบัญชีการเงินและบุคคล
ชื่อ
ตําแหน่ ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
กรรมการอิสระ
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
10 ปี
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้
ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
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ประวัตกิ รรมการที่ได้ รับการเสนอให้ ท่ ปี ระชุมผู้ถือหุ้นแต่ งตัง้ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายภัทรภพ อิทธิสญ
ั ญากร
(ได้ รับการเสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมการ)
ตําแหน่ ง
สัญชาติ
ไทย
อายุ
60 ปี
ที่อยู่
10 ซอยพรี เมียร์ 1 ถนนศรี นครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
จํานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัทฯ (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558)
414,255,500 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 47.343 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
้
วุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร พรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สําหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที่ 2
สถาบันพระปกเกล้ า และสํานักงานคณะกรรมการเลือกตัง้
- Managing Co-operatives. The Australian Development Assistance Program. ADAB Department of Foreign
Affairs, Australia
- Honorary Doctorate degree. University of Modern Administration, Beijing, China
ชื่อ

ประวัตกิ ารทํางาน
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
กิจการที่มใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2556 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
เจ้ าของ บรรณาธิการ
2534
ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
2529 – 2531
เจ้ าของ
2521 - 2529
ผู้จดั การ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม

บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จํากัด (มหาชน)
บริษัท จอยอัส ไลฟ์ จํากัด
หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยสุดสัปดาห์
โครงการหมูบ่ ้ านประเวศเพลส ซอยสุขมุ วิท 77 อ่อนนุช
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จํากัด

กรรมการ
- ปี
-

ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
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ประวัตกิ รรมการที่ได้ รับการเสนอให้ ท่ ปี ระชุมผู้ถือหุ้นแต่ งตัง้ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ
นายมณเฑียร อินทร์ น้อย
(ได้ รับการเสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมการ)
ตําแหน่ ง
สัญชาติ
ไทย
อายุ
53 ปี
ที่อยู่
55/1 ซอยลาดพร้ าว 64 แยก 2 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
จํานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัทฯ (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558)
2,013,100 หุ ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.230 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
้
วุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาโท (ศศม.) สาขานโยบายและการวางแผน มหาวิทยาลัยเกริก
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13 ปี 2554 (วตท.13)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริ หารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้ า รุ่ น 12 ปี 2551 (ปปร.12)
- หลักสูตรการบริ หารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 ปี 2550 (บรอ.1) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 2550
- Executive Modern Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548
ประวัตกิ ารทํางาน :
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จํากัด (มหาชน)
กิจการที่มใิ ช่ เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2531 – 2556
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท บ้ านราชประสงค์ จํากัด (มหาชน)
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายจัดการและดูแลทรัพย์สนิ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

กิจกรรมอื่นที่สําคัญ

กรรมการกลัน่ กรองบริ หารงาน การท่าเรื อแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม)
กรรมการกํากับดูแลกิจการ การท่าเรื อแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท กรุงไทย พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท โชคไมตรี จํากัด (พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์)
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ซิกม่าเฮาส์ซิ่ง จํากัด (พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และออกแบบรับเหมาก่อสร้ าง)
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท หาดใหญ่สินธุ์ทรัพย์พฒ
ั นา จํากัด (พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์)
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอ็ม – พี ดีไซน์ จํากัด (ออกแบบควบคุมงานก่อสร้ างทัว่ ไป)
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เบสท์โฮม จํากัด (ออกแบบควบคุมงานก่อสร้ างทัว่ ไป)
สมาชิกสภาวิศวกร เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา เลขใบอนุญาต พย1791
สมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวฒ
ั นาพรรณวดี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้ กรรมการ
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ - ปี
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม
- 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
บริ ษัทฯ 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
บริษัทย่อย
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 นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ 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
นางสาววิไลพร พันธ์ศรี มงั กร
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 2557 นัน้ เป็ นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นควรอนุมตั ิ
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2558 ในอัตราเดิมเท่ ากับค่ าตอบแทนในปี 2557
เปรี ยบเทียบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
่ กรรมการ
รายชือ

คณะกรรมการ
บริษัทต่อปี

ตําแหน่ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด
ค่าตอบแทน

รวม

นายชาย งามอัจฉริยะกุล

ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู ้จัดการ

นายสมชัย วนาวิทย

กรรมการบริหาร/
กรรมการผู ้จัดการ

นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน/
ประธาน
กรรมการสรรหา

300,000

300,000

นางสาววิไลพร พันธ์ศรีมงั กร

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการสรรหา

180,000

180,000

นายสุเมธ เลิศตันติสน
ุ ทร

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการสรรหา

180,000

180,000

นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล

กรรมการบริหาร/
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ
สายงานบริหาร

120,000

120,000

นางสาวเพียงใจ แซ่โง ้ว

กรรมการบริหาร/
ผู ้จัดการฝ่ าย่บญ
ั ชีและการเงิน

120,000

120,000

นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล

กรรมการบริหาร/
ผู ้จัดการโครงการ

120,000

120,000

นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิรวิ ฒ
ุ ิ

กรรมการ/
ผู ้จัดการฝ่ ายประสานงานโครงการ

120,000

120,000

รอง

รวม

120,000

120,000

120,000

120,000

720,000
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660,000

1,380,000

เอกสารแนบ 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรั บปี 2558
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 2558 จาก บริษัท ซี ดับเบิ ้ลยู ดับเบิ ้ลยู พี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีให้ กบั บริษัท
และบริษัทย่อย โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังรายนามดังต่อไปนี ้
1. นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195
2. นายเชิดสกุล อ้ นมงคล
3. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881
พร้ อมนี ้ เห็นควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจําปี 2558 เป็ นเงิน 1,200,000 บาท
ค่าสอบบัญชี
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
1,200,000
บาท
บริษัท โมเดิร์น สตรี ท จํากัด
50,000
บาท
สําหรับค่าบริ การอื่น ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชี
ที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด - ไม่มี - เนื่องจากเป็ นผู้สอบบัญชีใหม่
้ นผู้สอบบัญชีให้ บริ ษัทฯ และบริษัทย่อย
ทังนี
้ ้บริษัท ซี ดับเบิ ้ลยู ดับเบิ ้ลยู พี จํากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตังเป็
ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัท ฯ หรื อบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
หมายเหตุ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ ว
้ ้ สอบ
5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายเดิมทําหน้ าที่ครบรอบ 5 ปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษัทฯ จะแต่งตังผู
บัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน
- ไม่มี –
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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 อบริษัทเอกชนมาเป็ 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 แสดงถึงผลการดําเนินการของบริ ษัทในรอบปี 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 10) 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 10) 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 10) 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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- 28 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องพระราม 9 ชัน้ 4 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุ งเทพ (เดิม โรงแรม เรดิสัน)

Map of AGM.
April 28, 2015, 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
77 ปี
ทีอ่ ยู่
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ในบริษทั บริษัทในเครือ บริษัทร่ วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ อง (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558)
-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
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-ไม่มี-

ประวัตกิ รรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น)
บริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน)

นายสุ เมธ เลิศตันติสุนทร
ชื่อ
ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
สั ญชาติ
ไทย
อายุ
64 ปี
ทีอ่ ยู่
139 /110 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ในบริษทั บริษัทในเครือ บริษัทร่ วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ อง (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558)
-ไม่มี-

วุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

ประวัตกิ ารทํางาน
ส.ค. 2551 – ปั จจุบนั

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP รุ่ นที่ 37/2548)
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

2548 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั

กรรมการสรรหา และ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การนิติบุคคลอาคารชุด

บริ ษทั เค.ซี.พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เค.ซี.พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เบเคเค ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จํากัด
เพรสิ เด้นท์พาร์ค ฮาร์เบอร์วิว มะฮอกกานีทาวเวอร์

2549 – ปัจจุบนั
2541 – ปัจจุบนั
2533 – ปัจจุบนั
2549 – 2556
2530 – 2554
2535 – 2541

กรรมการ
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ทนายความ
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

บริ ษทั ไวต้าเฮลธ์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ชีทโบ๊ต จํากัด
บริ ษทั เจริ ญอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ซันไทเคมิคอลส์ จํากัด
สํานักงานบางกอกลอว์ออฟฟิ ศแอนด์แอสโซซิ เอทส์
บริ ษทั บี.ซี .พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด

ส่ วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใด ๆ ทีบ่ ริษทั หรือบริษทั ย่ อยเป็ นคู่สัญญา
-ไม่มี-
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