การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
สถานที่ประชุม :
ประชุมเมื่อวันที่ :
ประชุมเวลา :

โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
28 เมษายน 2558
10.45 น.

นางสาวเนาวรัตน์ เหล่าวรวิทย์ เลขานุการบริษัท ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และได้ แจ้ งว่า มีผ้ ู
ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 71 คน นับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 292,053,994 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 33.3776 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
875,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36
เนื่องจากประธานกรรมการได้ ลาออกไป ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 38. ให้ ประธานกรรมการเป็ น
ประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ถ้ ามี
รองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
นางสาวเนาวรัตน์ เลขานุการบริ ษัท เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ เป็ นประธานในที่
ประชุม
นายพิสษิ ฐ์ พงศ์เกษมหิรัญ ผู้ถือหุ้น ได้ เสนอให้ นายสมศักดิ์ งามอัจฉริ ยะกุล เป็ นประธานในที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็ นอื่นใด และไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ าน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติเสนอนายสมศักดิ์ งาม
อัจฉริ ยะกุล เป็ นประธานที่ประชุม
นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มีมติให้ ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 นี ้ และกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม พร้ อมทังแนะนํ
้
ากรรมการ
ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
กรรมการผู้เข้ าประชุม
1. นายชาย งามอัจฉริยะกุล
2. นายสมชัย วนาวิทย
3. นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
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4. น.ส.วิไลพร พันธ์ศรี มงั กร
5. นายสุเมธ เลิศตันติสนุ ทร

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ

6. นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล
7. นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล
8. นางสาวเพียงใจ แซ่โง้ ว
9. นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวฒ
ุ ิ
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายบัญชีและการเงิน
โดยมีตวั แทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ จาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เข้ าร่วมประชุม 2 คน คือ นางสาว
วธู ขยันการนาวี และนางสาวฐิ ตมิ า ผดุงถิ่น และนางสาวจันทรา ว่องศรี อดุ มพร จากบริ ษัท ซี ดับเบิ ้ลยู ดับเบิ ้ลยู
พี จํากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีรายใหม่ แทน บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
บริษัทฯ ได้ คํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับ
การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันนัน้ บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มี
ส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม
2557 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
ก่อนจะเริ่ มเข้ าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ น.ส.เนาวรัตน์ เหล่าวรวิทย์
เลขานุการบริษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนให้ ท่านผู้ถือหุ้นทราบดังนี ้
 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ จะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนที่จดุ ลงทะเบียนเข้ า
ร่วมประชุม
 การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องการ
ซักถามหรื อแสดงความเห็น ให้ ยกมือขึ ้นและแจ้ งชื่อและนามสกุล
 บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงเท่านัน้ ยกเว้ นในวาระที่ 5
ซึง่ เกี่ยวกับการเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนไม่วา่ จะเห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ซึง่ เป็ นกฎเกณฑ์ของ กลต.
 สําหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะ
้
นําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงของผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
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ให้ เป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย โดยให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ์ออก
เสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และ
เป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ ได้ นําคะแนนเห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์
เพื่อลงมติตามวาระแล้ ว
ประธานขอให้ ที่ประชุมซักถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงได้ เริ่มดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 18
เมษายน 2557 โดยมีสําเนารายงานการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1)
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติให้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
292,110,897 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2557
ประธานได้ ขอให้ นายสมชัย วนาวิทย รองกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายสมชัย วนาวิทย ได้ รายงานผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี ้
1. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรี ยบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายได้ (ล้ านบาท)
ขายบ้ านพร้ อมที่ดิน
รับจ้ างสร้ างบ้ าน
บริ หารโครงการ
อื่นๆ
รวม

2557
ร้ อยละ
419.65
78.1
89.59
16.7
14.11
2.6
14.17
2.6
537.52
100.0

2556
ร้ อยละ
345.90
74.6
94.87
20.5
10.58
2.3
12.30
2.7
463.65
100.0

1.1 ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 537.52 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 73.87 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 15.9 รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลจากสัดส่วนการขายบ้ านเดีย่ วเพิ่มขึ ้นมากกว่าบ้ านแบบทาวน์
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เฮ้ าส์ ถึงแม้ วา่ จํานวนบ้ านที่สง่ มอบให้ ลกู ค้ าจะลดลงประมาณร้ อยละ 10.0 แต่มลู ค่าของบ้ านที่สง่ มอบมี
มูลค่าที่สงู กว่า รายได้ รวมจึงเพิม่ ขึ ้นโดยมีรายละเอียดดังนี ้
 รายได้ จากการขายบ้ านพร้ อมที่ดนิ จํานวน 419.65 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นจากปี ก่อน 70.99 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 20.4 จํานวนบ้ านที่สง่ มอบให้ ลกู ค้ าลดลง 11 หลัง
 รายได้ จากการรับจ้ างสร้ างบ้ าน จํานวน 89.59 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 5.28 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 5.6 จํานวนบ้ านรับจ้ างสร้ างส่งมอบให้ ลกู ค้ าลดลง 9 หลัง
 รายได้ จากการรับบริ หารโครงการ 14.11 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3.53 ล้ านบาท
 รายได้ อื่นๆ จํานวน 14.17 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 1.87 ล้ านบาท
1.2 ต้ นทุนขายในส่วนขายบ้ านพร้ อมที่ดนิ และรับจ้ างสร้ างบ้ านจํานวน 322.63 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 63.4
ของยอดขาย เทียบกับปี ก่อนที่มีต้นทุน 282.57 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 64.1 ของยอดขาย อัตราต้ นทุน
ต่อยอดขายลดลงร้ อยละ 0.7 เนื่องจากบ้ านเดี่ยวให้ ผลกําไรมากกว่าบ้ านแบบทาวน์เฮ้ าส์
1.3 กําไรขันต้
้ นจํานวน 214.89 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 36.6 ของยอดขาย เทียบกับปี ก่อนที่มีกําไรขันต้
้ น
้ นเพิ่มขึ ้น 35.81 ล้ าน
จํานวน 181.08 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 35.9 ของยอดขาย จํานวนเงินกําไรขันต้
บาท อัตรากําไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.7
1.4 ค่าใช้ จ่ายการขายและบริหาร จํานวน 139.78 ล้ านบาท เทียบกันกับปี ก่อนจํานวน 134.68 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 5.10 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.8 ค่าใช้ จ่ายที่เพิม่ ขึ ้นส่วนใหญ่เป็ นค่าธรรมเนียม และภาษี อากรใน
การโอนบ้ านให้ ลกู ค้ า ตามมูลค่าบ้ านที่เพิม่ ขึ ้น ส่วนค่าใช้ จ่ายส่งเสริมการขายอยูใ่ นงบประมาณการตลาด
ที่ได้ จดั ไว้
1.5 ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยจํานวน 42.13 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อน จํานวน 29.40 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 12.73 ล้ าน
บาท ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อที่ดนิ 1 แปลงเพื่อเปิ ดโครงการใหม่ 1 โครงการ โดยได้ ใช้ เงินกู้จากสถาบัน
การเงินในการสนับสนุนโครงการ ส่งผลให้ ภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น
1.6 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิในปี 2557 จํานวน 23.80 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.4 ของรายได้ รวม คิดเป็ นกําไร
ต่อหุ้น 0.03 บาท เทียบกับปี ก่อนกําไรสุทธิ 10.90 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.4 ของรายได้ รวม และคิดเป็ น
กําไรต่อหุ้น 0.01 บาท
2. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรี ยบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
2.1 สินทรัพย์รวมจํานวน 2,686.01 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 145.37 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.7 โดยมีรายละเอียด
ของการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี ้
 เงินสด 7.15 ล้ านบาท ลดลง 32.20 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 81.8 (ดูคําอธิบายในข้ อ 3.)
 ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย 2,248.02 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 63.66 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 2.9 ปั จจุบนั บริษัทฯ มีโครงการบ้ านจัดสรรที่ดําเนินการอยู่ 19 โครงการ
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 ซื ้อที่ดนิ เพื่อการพัฒนาโครงการใหม่ 98.39 ล้ านบาท
 สินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ ้น 15.51 ล้ านบาท
2.2 หนี ้สินรวมจํานวน 1,273.66 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 117.50 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10.2 โดยมีรายละเอียด
ของการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี ้
 เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารเพิ
้
่มขึ ้น 87.15 ล้ านบาท
 เจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 17.70 ล้ านบาท
 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี ลดลง 30.75 ล้ านบาท
 เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ ้น 37.15 ล้ านบาท
 หนี ้สินอื่นๆ เพิม่ ขึ ้น 6.00 ล้ านบาท
2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 1,412.35 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 27.86 ล้ านบาท
เป็ นผลจากกําไรสุทธิสําหรับปี 23.80 ล้ านบาท และกําไรเบ็ดเสร็จอื่นอีก 4.06 ล้ านบาท
2.4 อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 0.90 : 1 เปรี ยบเทียบกับสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.83 : 1
นายสมชัยสรุปว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2557 มีความผันผวนมาก ซึง่ เป็ นผลจากการประท้ วง
รัฐบาลของประชาชนหลายแสนคน ตังแต่
้ ไตรมาสสุดท้ ายของปี 2556 ต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ได้ สง่ ผล
กระทบต่อภาคเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทําให้ เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ รับผลกระทบ
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ การเกิดรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมได้ มีสว่ นช่วยให้ ความขัดแย้ งทางการเมืองลดลง และ
ภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2557
บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานดีกว่าที่ได้ ประมาณการไว้ มีรายได้ รวม 537.52 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
73.87 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.9 และมีกําไรสุทธิ 23.80 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.4 ของรายได้ รวม
ประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม
ที่ประชุมได้ รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในวาระนี ้เป็ นการรับทราบผลการ
ดําเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีถกู ต้ องแล้ วปรากฏอยู่
ในรายงานประจําปี หมวดงบการเงิน ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
วาระที่ 3
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เห็นด้ วย
292,167,997 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเพิม่ เติมอีก 3 ราย นับจํานวนหุ้น
ได้ 57,100 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุม 80 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 292,168,197 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 33.39 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2557
ประธานขอให้ นายชาย งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จดั การ รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ ชี ้แจงว่าในปี 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 23,801,326 บาท คิดเป็ น
กําไรสุทธิ 0.03 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ จา่ ยเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงิน
17,500,000 บาท โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล (Record Date)ในวันที่ 8 พฤษภาคม
2558 และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม ที่
ประชุมได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ใิ ห้ จา่ ยเงินปั นผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงิน 17,500,000 บาท และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
เห็นด้ วย
292,173,097 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองเพิม่ อีก 1 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 5,000 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือ
หุ้นมาเข้ าร่วมประชุม 81 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 292,173,197 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.39 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
วาระที่ 4

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัทฯ 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 กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งตาม
ข้ อนี ้จะเลือกตังให้
้ เข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ” ในการประชุมครัง้ นี ้ กรรมการที่ออกตามวาระมี นางสาวเพียงใจ
แซ่โง้ ว นายสมศักดิ์ งามอัจฉริ ยะกุล นางสาววิไลพร พันธ์ศรี มงั กร และนายสมชัย วนาวิทย นัน้ คณะกรรมการ
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สรรหาได้ พิจารณาคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของกรรมการแล้ ว และเสนอให้ แต่งตังกลั
้ บเข้ ามาดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึง่ 2 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล และนางสาววิไลพร พันธ์ศรี มงั กร และขอเสนอชื่อผู้ที่ได้ รับการ
ั ญากร และนายมณเฑียร อินทร์ น้อย
เลือกเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี ้ นายภัทรภพ อิทธิสญ
(ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้)
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 4 ท่านแล้ ว เห็นว่ามีความเหมาะสม สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่
ั ์ งามอ ัจฉริยะกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ (3 ปี )
5.1 พิจารณาเลือกตงั้ นายสมศกดิ

คณะกรรมการได้ เสนอ นายสมศักดิ์ งามอัจฉริ ยะกุล กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง้ นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
(3 ปี ) ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
292,173,997 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มอีก 1 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 1,000 หุ้น รวม
เป็ นผู้ถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุม 82 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 292,174,197 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.39 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
5.2 พิจารณาเลือกตัง้ นางสาววิไลพร พันธ์ ศรี มังกร เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี )
คณะกรรมการได้ เสนอนางสาววิไลพร พันธ์ศรี มงั กร กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง้ นางสาววิไลพร พันธ์ศรี มงั กร เป็ นกรรมการอีกวาระ
หนึง่ (3 ปี ) ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
292,173,996 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้ วย
1 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
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5.3 พิจารณาเลือกตัง้ นายภัทรภพ อิทธิสัญญากร เป็ นกรรมการโดยมีวาระ 3 ปี
คณะกรรมการได้ เสนอ นายภัทรภพ อิทธิสญ
ั ญากร เป็ นกรรมการ โดยมีวาระ 3 ปี เมื่อไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง้ นายภัทรภพ อิทธิสญ
ั ญากร เป็ นกรรมการ โดยมีวาระ
3 ปี ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
292,165,997 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9971
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
8,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0028
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
5.4 พิจารณาเลือกตัง้ นายมณเฑียร อินทร์ น้อย เป็ นกรรมการ โดยมีวาระ 3 ปี
คณะกรรมการได้ เสนอ นายมณเฑียร อินทร์ น้อย เป็ นกรรมการ โดยมีวาระ 3 ปี เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง้ นายมณเฑียร อินทร์ น้อย เป็ นกรรมการ โดยมีวาระ
3 ปี ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
292,173,997 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ เสนอค่าตอบแทน
กรรมการเป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 1,380,000 บาท เท่ากับปี ก่อน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5)
ประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
ได้ สอบถามดังนี ้
นายธรรมนิตย์ มุกต์ธนะอนันต์ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของนางวันเพ็ญ ทรัพย์ล้อม และนายเฉลิม
พล แท่งทอง ได้ เสนอปรับเพิม่ ค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากเห็นว่าบริ ษัทมีโครงสร้ างธุรกิจขนาดใหญ่ และ
บริษัทฯ ได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่สงู มากนัก อีกทังได้
้ จา่ ยในอัตราเดิมเป็ นเวลาพอสมควรแล้ ว ดังนัน้
เพื่อเป็ นกําลังใจในการบริ หารที่ดี จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาปรับขึ ้นค่าตอบแทนกรรมการอีกท่านละ 60,000
บาทต่อปี รวม 9 ท่าน เป็ นเงิน 540,000 บาท นอกจากนี ้ ในการเสนอค่าตอบแทน 1,380,000 บาทนัน้ บริษัทฯ ยัง
ไม่ได้ รวมค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ บรรจุตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ
ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริ ษัท 300,000 บาทต่อปี รวมเป็ นค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 เท่ากับ
2,220,000 บาท
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ เป็ นเงิน 2,220,000 ล้ านบาท ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
292,161,197 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9955
ไม่เห็นด้ วย
12,800 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0043
งดออกเสียง
200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2558
ประธานได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ เสนอแต่งตัง้
นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 นายเชิดสกุล อ้ นมงคล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 7195 และ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 คน
ใดคนหนึง่ จากบริษัท ซี ดับเบิ ้ลยู ดับเบิ ้ลยู พี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีของบริษัท ประจําปี 2558 เป็ นเงิน 1,200,000 บาท (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6)
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม
ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
้ ้ สอบบัญชี นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติอนุมตั แิ ต่งตังผู
รับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 นายเชิดสกุล อ้ นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 และ นางสาว
วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 คนใดคนหนึง่ จากบริษัท ซี ดับเบิ ้ลยู
ดับเบิ ้ลยู พี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2558
เป็ นเงิน 1,200,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
292,173,996 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้ วย
1 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่ องอื่นใดที่จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาหรื อไม่ หรื อมีข้อ
สงสัยอื่นใดอีกหรื อไม่
นายเจิดพันธ์ นิธยายน เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ ถามประเด็นดังนี ้
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1. สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ที่แล้ ว ที่บริษัทฯ ได้ เข้ าโครงการและประกาศเจตนารมณ์ เป็ นแนว
ร่วมในการต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน่ (CAC) ไปแล้ วนัน้ จึงอยากสอบถามถึงความคืบหน้ าและแนวทางปฏิบตั ิ
ว่าบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะได้ รับการรับรองจาก IOD หรื อไม่
 นายชาย งามอัจฉริ ยะกุล กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในเรื่ องการต่อต้ าน
ทุจริตคอรัปชัน่ และได้ เผยแพร่นโยบายการต่อต้ านทุจริตคอรัปชัน่ ไปให้ ผ้ จู ดั การโครงการ พนักงาน
ทราบเรี ยบร้ อยแล้ ว และในปี ที่ผา่ นมาบริษัทฯ ได้ พบการทุจริ ตของพนักงาน 2-3 ราย และได้ ลงโทษ
ไปแล้ ว
 นายสมชัย วนาวิทย รองกรรมการผู้จดั การ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งพนักงานเข้ าร่วม
อบรมตามหลักสูตรที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดต่อไป
2. บริ ษัทฯ มีแนวทางดูแลเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างไร กับผู้ถือหุ้นใหม่ที่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และแนวทางนโยบาย ทิศทางของบริ ษัทฯ ในอนาคต
 นายสมชัย วนาวิทย ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ หารื อกับกรรมการใหม่ทงั ้ 2 ท่านที่จะเข้ า
มาร่วมงานกับบริ ษัทฯ ซึง่ กรรมการทัง้ 2 ท่าน เคยมีประวัตทิ ําธุรกิจและบริหารงานด้ าน
อสังหาริมทรัพย์มาก่อน และขณะนี ้กรรมการทัง้ 2 ท่านได้ หยุดดําเนินการทําธุรกิจและหยุดกิจกรรม
้
ง้ 2 ท่านได้ ทําหนังสือให้ คํายืนยันแก่
ทางด้ านอสังหาริ มทรัพย์มาระยะหนึง่ แล้ ว อีกทังกรรมการทั
บริษัทว่าจะไม่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ เป็ นการแข่งขันและเป็ นความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ
 นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ ชี ้แจงเรื่ องนโยบาย ทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทว่า เนื่องจาก
บริ ษัทฯ มีกรรมการใหม่เข้ ามา คงจะต้ องรอกรรมการใหม่เสนอ และร่วมปรึกษาหารื อว่าจะพัฒนา
บริ ษัทให้ เติบโตได้ อย่างไร แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ก็ยงั มีโครงการที่จะต้ องดําเนินการต่ออีก
ประมาณ 15 โครงการ
ประธานได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่ องอื่นใดที่จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาหรื อไม่ หรื อมีข้อ
สงสัยอื่นใดอีกหรื อไม่
 นายธรรมนิตย์ มุกด์ธนะอนันต์ ผู้รับมอบฉันทะของนายเฉลิมพล แท่งทอง และนางวันเพ็ญ ทรัพย์
ล้ อม ขอหารื อที่ประชุมเรื่ องการเสนอขอจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ว่ามีหลักการอย่างไร
บ้ าง
 นายสมศักดิ์ มีความเห็นว่า ถ้ าจะเสนอวาระควรมีการหารื อกับกรรมการ ถ้ าเป็ นเรื่ องพิเศษเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนเพิม่ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ไม่ควรจะเพิ่มในวาระนี ้ เพราะท่านผู้ถือหุ้นจะได้ รับรู้
เรื่ องนี ้โดยทัว่ กันทุกคน
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 นายมณเฑียร อินทร์ น้อย ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่เข้ ามาเป็ นกรรมการด้ วยความพร้ อมในการจะช่วย
โดยเชื่อว่าในประสบการณ์ที่ผา่ นมา สามารถช่วยเคซีได้ โดยภาพรวมได้ ชี ้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า
เดิมไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทใดเลย เป็ นมืออาชีพ เป็ นนักบริ หารในการทํางาน วันนี ้เป็ นผู้ถือหุ้น
รายหนึง่ ของเคซี ถ้ าบริ ษัทฯ มีหลักธรรมาภิบาล มีการดูแลเรื่ องการทุจริ ตคอรัปชัน่ ก็จะไม่เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และมุง่ มัน่ ที่จะร่วมกันทํางาน ด้ วยความคิด ความอ่าน ประสบการณ์
ช่วยกันคนละไม้ คนมือ ผู้ถือหุ้นจะได้ ประโยชน์ในอนาคต
 นายภัทรภพ อิทธิสญ
ั ญากร กล่าวขอบคุณสําหรับการลงคะแนนให้ มาเป็ นกรรมการบริหาร ยืนยัน
ให้ เคซีทําอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักต่อไป เพราะว่าเคซียงั มีโครงการที่ยงั ทําต่อเนื่องอยู่ ก็หวังว่า
โครงการเหล่านี ้จะสร้ างผลกําไรไม่น้อยกว่าเดิม การเข้ ามาใหม่ในฐานะผู้ลงทุน หวังว่าเคซีจะ
สามารถมีธุรกิจทังด้
้ านอสังหาริมทรัพย์ และในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถทําให้ บริษัทมีรายได้ เติบโต
ให้ ผลประโยชน์ตอบแทนต่อผู้ลงทุนให้ สงู สุดเท่าที่เป็ นไปได้ ไม่ทราบว่าเคซีสามารถจะทําธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ ต่างประเทศได้ หรื อไม่ หรื อทําได้ เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดังนัน้ จึงขอที่ประชุม
ใหญ่ขอขยายพื ้นที่การทําธุรกิจนอกเหนือจากในประเทศไทย ให้ ทําในต่างประเทศด้ วย และขอ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทในเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น บริการศูนย์สขุ ภาพ
สันทนาการสําหรับคนสูงวัย ซึง่ สามารถเข้ ากับอสังหาริมทรัพย์ได้ ซึง่ เคซีอาจจะทําเอง หรื ออาจจะไป
ร่วมทุนได้ และเคซีมีที่ดนิ เยอะ เรื่ องพลังงานทดแทน เป็ นข้ อได้ เปรี ยบสําหรับเคซีด้วย เพราะฉะนัน้
ถ้ ามีโอกาสเป็ นไปได้ ขอให้ เพิ่มวัตถุประสงค์ ถ้ าสามารถมีธุรกิจที่อิงกับทรัพย์สนิ ที่บริษัทฯ มีอยูแ่ ล้ ว
ทําให้ ก่อประโยชน์เพิ่มขึ ้น เพิ่มรายได้ ให้ กบั บริษัทฯ
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดเสนอความเห็นอีก ประธานกล่าวปิ ดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.55 น.

..................................................
(นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล)
ประธานที่ประชุม
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