รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด (มหาชน)

สถานทีป่ ระชุม

: โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10320

วันทีป่ ระชุม

: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เริ่ มต้นขึ้นเมื่อเวลา 10.20 น. โดย นายธรรมนิตย์ มุกต์ธนะอนันต์ เลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าว
ต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมวันนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวมทั้งหมด 31 คน นับจานวนหุน้ ที่ถือรวมกันได้ท้ งั สิ้น 373,058,433 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 42.6352 ของจานวนหุน้
สามัญทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 875,000,000 หุน้ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อที่ 36
นายธรรมนิตย์ มุกต์ธนะอนันต์ ได้กล่าวแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯที่เข้าร่ วมประชุม
ดังต่อไปนี้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พล.อ. ไชยเดช
นายกิติสาร
รศ.ดร. สวงค์
นายชินชัยเมธ
นางสาวสุรภีร์
นายธีราสิ ทธิ์

บุญรอด
มุขดี
เศวตวัฒนา
เบญจสิ ริทศั น์
ศรี เกษเพ็ชร์
แสงเงิน

ผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายมะโนภพ
ภูมิกิติวรพัฒน์
2. นายธรรมนิ ตย์
มุกต์ธนะอนันต์

ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริ ษทั ฯ

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวจันทรา

ว่องศรี อุดมพร

ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด

พล.อ. ไชยเดช บุญรอด ประธานในที่ประชุมได้เริ่ มดาเนินการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม และ
ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯและกรรมการบริ หารชุดนี้เป็ นคณะกรรมการชุดใหม่ท้ งั คณะ เพิ่งเข้ารับ

ตาแหน่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ที่ผา่ นมา ซึ่งในช่วงเปลี่ยนถ่ายคณะกรรมการนี้ สถานการณ์ภายในประเทศเพิ่งกลับเข้าสู่
สภาวะปกติ แต่ในด้านเศรษฐกิจ ก็ยงั จาเป็ นต้องใช้เวลาในการฟื้ นฟูให้ดีข้ ึน และสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกก็อยูใ่ นช่วง
ถดถอย ส่งผลกระทบต่อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ แต่คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการบริ หาร
กิจการของบริ ษทั ฯให้เดินหน้าต่อไป และในปี ที่จะมาถึงนี้ ก็จะดาเนินธุรกิจให้รุดหน้าอย่างดีที่สุด
ก่อนจะเริ่ มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯได้มอบหมายให้ นายธรรมนิตย์ มุกต์ธนะอนันต์
เลขานุการบริ ษทั ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบดังต่อไปนี้
 ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
 ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสาหรับวาระนั้นๆ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการซักถามหรื อแสดง
ความเห็นให้ยกมือขึ้นและแจ้งชื่อและนามสกุล
 บริ ษทั ฯจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงเท่านั้น ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งกรรมการ บริ ษทั ฯจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกคนไม่วา่ จะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตาม
กฎเกณฑ์ ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
 สาหรับการออกเสี ยงลงคะแนน จะถือ 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง และในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั ฯจะนาคะแนนเสี ยงที่
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง หักออกจากจานวนเสี ยงของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมด ให้เป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดย
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่
ทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้ นั้น
บริ ษทั ฯได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง ตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้ บันทึกรวมไว้ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระแล้ว
ประธานฯได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั ฯ ได้คานึงถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
เกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันนั้น บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีส่วนร่ วม
ในการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั ฯได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 เมื่อครบกาหนดระยะเวลา
ที่กาหนดแล้ว ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมซักถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯจึงได้เริ่ มดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2558
ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน
2558 โดยมีสาเนารายงานการประชุมที่บริ ษทั ฯได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่ งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 1)
ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซกั ถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯจึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและลงมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
373,058,333
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสี ยง
100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2558
ประธานฯได้ขอให้ นายมะโนภพ ภูมิกิติวรพัฒน์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ ายงานให้ผถู ้ ือ
หุน้ ทราบ
นายมะโนภพ ภูมิกิติวรพัฒน์ ได้รายงานผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรี ยบเทียบกับงวด
เดียวกันสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
ภาพรวมของผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
1. ยอดขายในปี 2558 จานวน 838 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับยอดขายในปี 2557 จานวน 1,076 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22
คิดเป็ นสัดส่วนคือ ทาว์นเฮ้าส์มียอดขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 44 ส่วนบ้านเดี่ยวมียอดขายลดลงร้อยละ 38
2. รายได้ของบริ ษทั ฯในปี 2558 จานวน 937 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับรายได้รวมในปี 2557 จานวน 538 ล้านบาท มี
จานวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 74.2 สามารถแยกออกเป็ นรายได้จากทาว์นเฮ้าส์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 43 บ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ
153
โดยรวมแล้วผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯแม้จะตากว่าที่มีการคาดการ์ณไว้ แต่บริ ษทั ก็ยงั คงมีกาไรจากผลการ
ดาเนินงาน 10.27 ล้านบาท
ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซกั ถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีนาย สิ ทธิชยั วิทยาประพัฒน์ ผูร้ ับมอบ
ฉันทะจาก นายสมบุญ แซ่จ๋าว ได้สอบถามว่า ในหน้า 50 ของรายงานประจาปี 2558 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นแต่กาไรขั้นต้น
กลับลดลงเป็ นผลจากเหตุใด นายกิติสาร มุขดี กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ฯได้ช้ ีแจงว่า สาเหตุของการที่รายได้เพิ่มขึ้นแต่กาไร

ลดลงนั้นเป็ นผลมาจากการที่บริ ษทั ฯเร่ งยอดโอน ราคาขายจึงลดลง เป็ นผลให้สดั ส่วนกาไรลดลง จากนั้น นายสิ ทธิชยั ได้
สอบถามว่า ในปี 2559 กาไรของบริ ษทั ฯจะลดลงอีกหรื อไม่ นายกิติสาร มุขดี ได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั ฯคาดการณ์วา่ โดยภาพรวม
น่าจะดีข้ ึน จากนั้น ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามข้อสงสัยอื่นใดอีก
เมื่อที่ประชุมได้รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยวาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึง
ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงจากที่ประชุม
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯได้มอบให้ นายมะโนภพ ภูมิกิติวรพัฒน์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ ายงานให้ผู ้
ถือหุน้ ทราบ
นายมะโนภพ ภูมิกิติวรพัฒน์ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้
1. ในส่วนของสิ นทรัพย์น้ นั บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ในปี 2558 มีมูลค่า 2,233 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีมูลค่า
2,659 ล้านบาท ร้อยละ 16.0 โดยจาแนกออกได้เป็ น ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ลดลงร้อยละ
20 ที่ดินรอการพัฒนา ลดลงร้อยละ 28
2. ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯมีหนี้สินลดลงจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินลดลงร้อยละ 73 เงินกูย้ มื ระยะยาวลดลงร้อยละ 81 กาไรสะสมลดลง ร้อยละ 1
3. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริ ษทั ในปี 2558 มีอตั ราส่วนที่ลดลงเนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินลดลงร้อยละ 73 และเงินกูย้ มื ระยะยาวลดลงร้อยละ 81 ทาให้อตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็ น
ดังต่อไปนี้ จากเดิมในปี 2557 คือ 0.92 เป็ น 0.62 และหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจากเดิมในปี 2557 คือ 0.75
เป็ น 0.49
4. ในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ รายได้รวมในปี 2558 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 74
ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 89 กาไรสุทธิลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 40
ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซกั ถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯจึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและลงมติให้อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
373,058,133
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสี ยง
300 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0001
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ ดการจ่ ายเงินปันผลสาหรับการดาเนินงานประจาปี 2558
ประธานฯขอให้นายมะโนภพ ภูมิกิตติวรพันธุ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ ายงานให้ที่ประชุม
รับทราบ
นายมะโนภพ ภูมิกิติวรพัฒน์ ได้ช้ ีแจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่า จากนโยบายของบริ ษทั ฯที่จะจ่ายเงินปันผลจากเงินกาไร
สุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และเงินสารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยจะนาปั จจัยต่างๆมาพิจารณาประกอบด้วยเช่น ผลการ
ดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ สภาพคล่องของบริ ษทั ฯ การขยายงานของบริ ษทั ฯ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารงานของบริ ษทั ฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามความเหมาะสม จาก
สภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์มีการชะลอตัว ประกอบกับในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯมีกาไรเพียง 10.27 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมี
ความเห็นว่า บริ ษทั ฯมีความจาเป็ นต้องใช้เงินจานวนดังกล่าวเป็ นเงินทุนหมุนเวียน จึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงินปั นผลในปี 2558
ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซกั ถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯจึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและลงมติให้อนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2558 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
373,058,133
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้วย
200 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0001
งดออกเสี ยง
100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อที่ 16 ซึ่งกาหนดไว้วา่ “ในการประชุม
สามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของอัตราที่มีอยู่ ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตาแหน่ง
อีกก็ได้” ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระมีสามท่านดังต่อไปนี้คือ
1. รศ. ดร. สวงค์
เศวตวัฒนา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายกิติสาร
มุขดี
กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการบริ หาร และ
3. นายสรรชัย
อินทรอักษร
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการทั้งสามท่านแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม
และเสนอให้แต่งตั้งทั้งสามท่านกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯได้ช้ ีแจงถึงวิธีการลงคะแนนในวาระนี้ โดยขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคลและขอเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพื่อให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิของการประชุมสามัญประจาปี ของ
กลต.
นายเจิดพันธุ์ นิตยายนต์ ผูถ้ ือหุน้ ผูแ้ ทนสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้ทกั ท้วงว่า เพื่อให้ดาเนินการลงคะแนนเป็ นไป
โดยไม่สบั สน ขอให้ที่ประชุมทาการลงคะแนนตามลาดับที่กาหนดไว้ในใบลงคะแนนเพื่อให้เป็ นไปตามวาระการประชุมที่
กาหนดไว้ คือ
1. นายสรรชัย
อินทรอักษร
2. รศ.ดร. สวงค์
เศวตวัฒนา
3. นายกิติสาร
มุขดี
วาระที่ 5.1 นายสรรชัย อินทรอักษร
ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซกั ถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯจึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและลงมติให้นายสรรชัย อินทรอักษรเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
373,058,133
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสี ยง
300 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0001
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5.2 รศ. ดร. สวงค์ เศวตวัฒนา
ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซกั ถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯจึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและลงมติให้ รศ. ดร. สวงค์ เศวตวัฒนา เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
373,058,133
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสี ยง
300 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0001
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 5.3 นายกิตสิ าร มุขดี
ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซกั ถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯจึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและลงมติให้นายกิติสาร มุขดีเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
เห็นด้วย
373,058,133
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสี ยง
300 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0001
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
ประธานฯได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2559 เป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,220,000 บาท ซึ่งเป็ นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี ที่ผา่ นมา รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ
ฉบับที่ 5
ประธานฯได้มอบหมายให้ นายธรรมนิตย์ มุกต์ธนะอนันต์ เป็ นผูช้ ้ ีแจงการแก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์เอกสาร
เชิญประชุม นายธรรมนิตย์ มุกต์ธนะอนันต์ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ในเอกสารที่ได้แจกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านก่อนเข้าประชุม
จะมีสาเราเอกสาร กก. 040/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งเป็ นเอกสารที่ทาการแก้ไขข้อความในวาระที่ 6 ของเอกสารที่เป็ น
รู ปเล่ม เนื่องจากมีการพิมพ์ผิดพลาด ดังต่อไปนี้
1. แก้ไขหน้าที่ 2
ข้อความเดิม “วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
ข้อเท็จจริ ง คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนทั้งสิ้น 1,620,000
บาท ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกับปี ก่อน (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 )”
แก้ไขเป็ น “วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
ข้อเท็จจริ ง คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนทั้งสิ้น 2,220,000
บาท ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกับปี ก่อน (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 )”

2. แก้ไขหน้าที่ 20
เอกสารแนบ 5 แก้ไขตารางเป็ นดังต่อไปนี้
ตาแหน่ ง

จานวน (ท่ าน)

ค่ าตอบแทน
( บาท/ คน/ ปี )

รวม

ประธานกรรมการบริ ษทั

1

300,000

300,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

1

360,000

360,000

กรรมการตรวจสอบ

2

240,000

480,000

กรรมการ

6

180,000

1,080,000

รวมทั้งสิ้น

2,220,000 บาท

จากนั้น ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซกั ถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ นายเจิดพันธุ์ นิธยายน ผูถ้ ือหุน้ และผูแ้ ทน
จากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทยได้สอบถามว่า ตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการที่แจ้งในที่ประชุมนี้เป็ นตัวเลขที่สรุ ปรวม เป็ นไป
ตามที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์หรื อไม่ นายธรรมนิตย์ มุกต์ธนะอนันต์ ได้ยนื ยันว่า ตัวเลขตามที่ได้แสดงต่อที่ประชุมนี้เป็ นไป
ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯถูกต้องตรงกันทุกประการ
จากนั้น เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมทาการลงมติในวาระนี้
ที่ประชุมจึงได้พจิ ารณาและลงมติให้อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
373,058,133
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสี ยง
300 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0001
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรับปี 2559
ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง
นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387, นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195,
นางสาวจันทรา ว่องศรี อุดมพร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ/หรื อ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 7881 จากบริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6)
ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซกั ถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมจึงได้พจิ ารณาและลงมติให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ คือ นางสาววรรญา
พุทธเสถียร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387, นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195, นางสาวจันทรา
ว่องศรี อุดมพร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ/หรื อ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
7881 จากบริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2559
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
373,058,133
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสี ยง
300 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0001
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯได้สอบถามผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมว่ามีเรื่ องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรื อไม่อย่างไร หรื อมีขอ้
สงสัยที่ตอ้ งการสอบถามหรื อไม่
นายไพบูลย์ พันธ์เดช ผูร้ ับมอบฉันทะจากนางสาวพิมพ์นรา แก่นนาคา ได้สอบถามบริ ษทั ฯถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อ
ให้ผลประกอบการของบริ ษทั ฯดีข้ ึน นายกิติสาร มุขดี กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ฯได้ช้ ีแจงว่า ในช่วงปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯกาลัง
ดาเนินการปรับปรุ งระบบบริ หารภายใน (internal process) เป็ นหลัก ทั้งในด้าน 1) กระบวนการบริ หารจัดการการเงินและ
งบประมาณโครงการ (project budgeting) เพื่อการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอย่างมีประสิ ทธิภาพ 2)
ด้านProject Management การวางแผนและการบริ หารจัดการด้านการสร้าง การขาย การโอน การควบคุมคุณภาพ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และส่งมอบสิ นค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า 3) ด้านการปรับตัวตามสภาวะตลาด (segment target
positioning) เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ 4) การวางแผนการบริ หารจัดการด้านการเงิน สภาพคล่อง ควบคุมการก่อ
หนี้ ลดภาระหนี้สถาบันการเงิน และ 5) ด้านการวางแผนการเติบโต จัดทาbusiness plan การจัดทาแผนการเงินและการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกัน
นายเจิดพันธุ์ นิธยายน ผูแ้ ทนจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามสองประเด็นคือ
1. สื บเนื่ องมาจากการที่บริ ษท
ั ฯได้ประกาศเจตนารมณ์ต้ งั แต่ปี 2557 ในการเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมภาคเอกชนต่อต้าน
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (CAC) ที่สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) เป็ นเจ้าภาพ เนื่องจากในปี ที่ผา่ นมา มี
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ อยากทราบถึงท่าทีของคณะกรรมการชุดปั จจุบนั ในเรื่ องดังกล่าวนี้
2. ขอทราบรายละเอียดข้อเท็จจริ งเรื่ องเงินมัดจาซื้ อที่ดิน ซึ่ งเรื่ องได้จบไปแล้ว และได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯไป
เรี ยบร้อยแล้ว แต่อยากขอทราบความเป็ นมา การดาเนินการ และเรื่ องจบอย่างไร อยากทราบถึงกระบวนการตรวจสอบ
กรรมสิ ทธิ์ และความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร

ประธานฯได้ตอบข้อซักถามข้อที่ 1 ว่าเป็ นสิ่ งที่ดี บริ ษทั ฯยินดีนอ้ มรับและสานต่อนโยบายในเรื่ องนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะ
สามารถทาได้ โดยมุ่งดาเนินการให้มีความชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
นายกิติสาร มุขดี กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ขยายความคาตอบข้อที่ 1 เพิ่มเติมว่า CAC เป็ นโครงการที่ดี มีเจตนารมณ์ที่ดี
บริ ษทั ฯต้องการเข้าร่ วมในนโยบายนี้ โดยสิ่ งที่บริ ษทั ฯลงมือดาเนินการอยูแ่ ล้วมีหลายด้าน ที่เห็นชัดเจนคือในด้าน internal
control ในการจัดซื้อจัดจ้าง และในส่วนของอานาจอนุมตั ิงานของผูบ้ ริ หารทุกท่าน นอกจากประเด็นเหล่านี้ บริ ษทั ฯยังจะ
ดาเนินการในส่วนอื่นๆต่อไปในอนาคต ส่วนข้อที่ 2 นั้น การดาเนินการของบริ ษทั ฯในเรื่ องสัญญาจะซื้อจะขายฉบับดังกล่าว
เป็ นไปโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเป็ นหลัก บริ ษทั ฯให้ความสาคัญต่อการเติบโตและสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการต้องมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทางธุรกิจของบริ ษทั ฯเสมอ
นายธีราสิ ทธิ์ แสงเงิน ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั ฯได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นที่ 2 ว่า ในการ
ตรวจสอบกรรมสิ ทธิ์ของที่ดินที่มีผมู ้ าเสนอขายบริ ษทั ฯเพื่อให้บริ ษทั ฯพัฒนาโครงการนั้น มีมาพร้อมๆกันหลายแปลง บริ ษทั ฯ
ดาเนินการตรวจสอบกรรมสิ ทธิ์ทุกครั้ง แต่การเสนอขายมีท้ งั ที่เป็ นเจ้าของเสนอขายเองและที่มีนายหน้ามาเป็ นตัวแทนในการ
ขาย บริ ษทั ฯทาการตรวจสอบอานาจในการเสนอขายว่ามีจริ ง และมีหนังสื อมอบอานาจจริ ง แต่เมื่อตรวจสอบภายหลังพบ
ประเด็นที่เป็ นปั ญหาหลายๆเรื่ อง บริ ษทั ฯได้พยายามปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน ได้มีการยกเลิกสัญญา และมีการ
เจรจาต่อรองหลายครั้ง จนในที่สุดได้ทรัพย์มาในราคาต่า เป็ นต้นทุนในราคาถูก เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯและเจ้าของที่ดินไม่มีความสัมพันธ์ใดๆต่อกัน ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินที่ลาพูนและที่ฉะเชิงเทราเป็ นคนเดียวกัน และในขณะนี้
กรรมสิ ทธิ์ในที่ดินได้โอนมาให้แก่บริ ษทั ฯโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ่ง ได้สอบถามถึงเป้ าหมายในการทากาไรในปี 2559 ว่าจะทาอย่างไรให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับเงินปั นผล
นายกิติสาร มุขดี กรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั ฯมีเป้ าหมายชัดเจนในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีขนาด 4 แสนล้านบาท เป็ นตลาดที่ยงั มีศกั ยภาพและเป็ นตลาดที่มีความต้องการที่แท้จริ ง (real
demand) ปี นี้ ผลประกอบการน่าจะดีข้ ึน แต่บริ ษทั ฯยังไม่มีโครงการทาโครงการคอนโดมิเนียมเนื่องจากตลาดคอนโดฯชะลอตัว
ประธานฯได้แถลงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้ เป็ นชุดใหม่ เพิ่งเข้าบริ หารงานเมื่อกลางปี 2558 ยังมีปัญหา
ภายในบริ ษทั ฯที่รอการสะสางและแก้ไข จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร สถานการณ์ภายในประเทศ และสถานการณ์ของ
โลก เศรษฐกิจอยูใ่ นภาวะถดถอยทัว่ โลก บริ ษทั ฯจึงต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการประคับประคอง รักษาระดับ
มาตรฐานในการบริ หารงานให้ดีที่สุด แม้ผลกาไรจะลดลงบ้าง แต่หนี้สินที่บริ ษทั ฯมีกบั สถาบันการเงินต่างๆก็ลดลงไปมากด้วย
การไม่มีหนี้จะทาให้การลงทุนการบริ หารธุรกิจเป็ นไปได้ดีและบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ ทีมผูบ้ ริ หารชุดนี้มีความตั้งใจ ทุ่มเท
พยายามทาอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดเพือ่ สร้างอนาคตของบริ ษทั ต่อไป

เมื่อไม่มีผใู ้ ดเสนอความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุม และสัง่ ปิ ดการ
ประชุม เมื่อเวลา 11.50 น.

-----------------------------(พลเอกไชยเดช บุญรอด)
ประธานในที่ประชุม

