รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
ของ
บริษัท รสา พร็อพเพอร์ ตี ' ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที.
ประชุมเมือวันอังคารที 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อาคาร รสาทาวเวอร์ 2 ชัน$ 25 เลขที
555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษัทที.เข้ าร่ วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
2. นายเลิศชัย ลีลายนกุล
3. นายปั ญจะ
4.
5.
6.
7.
8.

เสนาดิสยั

นางสุดจิต ทิวารี
นางสาวสุมิดา พันธุ์กระวี
นายโกวิท
ไววัฒนา
นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวัน
นายรพิ
พินิจชอบ

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ

กรรมการบริษัทที.ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
นายพิสิฏฐ์ ภัสฐาพงษ์
กรรมการอิสระ ( เนืองจากติดภารกิจสําคัญ )
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
นายปั ญญา จันทร์ เหมือนเผือก
นางสาวอนงค์
ยุวะหงษ์
นายธีรศักดิI ฉัวศรี สกุล
นายจารึก เอกอินทุมาศ

ทีปรึกษากฎหมาย จากบริ ษัท จันทร์ โฮลดิ $ง จํากัด
ทีปรึกษาทางการเงิน จาก บริ ษัท ทรี นีตี $ แอ็ดไวซอรี 2001 จํากัด
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน

เริ.มการประชุม
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการทําหน้ าทีเป็ นประธานทีประชุม ประธานฯ แถลงว่ามี
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 53 ราย นับหุ้นได้ จํานวน 388,974,446 หุ้น
จากจํานวนหุ้นทังหมด
$
549,998,401 หุ้น คิดเป็ น 70.72 % ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ

ก่อนเข้ าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ อธิ บายให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
การนับคะแนน และการแจ้ งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี $
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมี
ส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใดซึงทีประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนัน$ ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน$
นอกจากวาระการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
$
2. วาระในการประชุมครัง$ นี $ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นด้ วยจากเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้ นวาระที 6 เรื องการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ต้ อ งได้ รั บ คะแนนเสี ย งไม่น้ อ ยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถื อหุ้น หรื อ ผู้รั บมอบฉัน ทะที มาประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
3. ประธานในทีประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถาม
ว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ขอให้ ท่านกรอกชือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นที
ถืออยู่ และการออกเสียงว่า ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง พร้ อมลงนามในบัตรลงคะแนนทีท่านได้ รับเมือตอน
ลงทะเบี ยน และแสดงตนโดยการยกมือขึน$ จะมีเจ้ าหน้ าทีเข้ าไปรั บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพือนําไปนับ
คะแนนต่อไป โดยบริ ษัทฯ จะใช้ วิธีนําจํานวนเสียงทีไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงไปหักจากจํานวนคะแนนเสียง
ทัง$ หมดของผู้เ ข้ าร่ วมประชุม จะเท่ ากับคะแนนเสี ย งที เห็ น ด้ วย และเพื อไม่ให้ เ ป็ นการเสี ย เวลาของผู้ถื อ หุ้น
ระหว่างทีรอผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะดําเนินการประชุมในวาระอืน ๆ ต่อไปตามลําดับก่อน
และจะแจ้ งผลให้ ทีประชุมทราบเมือนับคะแนนเสร็ จ
4. สําหรับวาระที 5 การเลือกตังกรรมการเข้
$
าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึงจะต้ องออกตามวาระ 3 ท่าน
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ และส่งบัตรลงคะแนนทัง$ 3 ใบ ให้ กบั เจ้ าหน้ าที
5. การนับคะแนนเสียง บริ ษัทฯ ขอให้ นายปั ญญา จันทร์ เหมือนเผือก ทีปรึ กษากฎหมายจากบริ ษัท
จันทร์ โฮลดิ $ง จํากัด และผู้เข้ าร่ วมประชุมอีก 2 ท่าน เป็ นพยานในการนับคะแนน
สําหรั บผู้เข้ าร่ วมประชุมทีประสงค์จะซักถาม หรื อเสนอความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุ ณาให้ แนะนํ า
ตนเองต่อทีประชุมก่อนซักถามหรื อแสดงความเห็น เพือจะได้ บนั ทึกไว้ ในรายงานการประชุมต่อไป
หลังจากนัน$ ประธานฯ จึงได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี $ :วาระที. 1. พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ซึงได้
ประชุมเมือวันที 26 เมษายน 2556 ตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ปรากฏในสิงที
ส่งมาด้ วย 1 หน้ า 5-14 ทีส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม เมือวันที 11 เมษายน 2557
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และขอแก้ ไขหากมีข้อผิดพลาดหรื อไม่ถกู ต้ อง
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอแก้ ไข หรื อแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี $
มติ

ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ซึงประชุมเมือวันที 26 เมษายน 2556
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี $
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )
388,974,446
388,974,446

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุม
และใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

วาระที. 2. พิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2556
ประธานฯ มอบหมายให้ นายรพิ พิ นิจชอบ กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้รายงานผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษัทฯ ระหว่างวันที 1 มกราคม 2556 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556 ซึงเป็ นวันสิ $นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริ ษัทฯ ให้ ทีประชุมรับทราบ โดยนายรพิ พินิจชอบ ได้ รายงานดังนี $
การดําเนินโครงการ
บริ ษัทมีการดําเนินโครงการ ทังหมด
$
5 โครงการ ดังนี $
อาคารชุด
บริ ษัทมีโครงการอาคารชุดทีสร้ างเสร็ จแล้ ว 2 โครงการ คือ เดอะ ไลท์เฮ้ าส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียม ซึง
สร้ างเสร็ จและเริ มรับรู้ รายได้ ในปี 2554 ณ สิ $นปี 2556 สามารถขายได้ แล้ ว 100% และ 95% ตามลําดับ โดย
ห้ องชุดส่วนทีเหลือของโครงการอินโทร จะสร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทในปี 2557 นี $
บ้ านจัดสรร
บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาโครงการ รสา แม็กวิลล์ เป็ นทาวน์เฮ้ าส์ 2 ชัน$ จํานวน 217 ห้ อง ตังอยู
$ ่ทีถนนพหลโยธิน
ซอย 73 เนื $อทีประมาณ 20 ไร่ ราคาขายห้ องละ 2 ล้ านบาทเศษ มูลค่าโครงการประมาณ 520 ล้ านบาท เริ มเปิ ด
ขายในไตรมาสที 4 ปี 2555 ยอดขาย ณ สิ $นปี 2556 เท่ากับ 65% มียอดการรับรู้ รายได้ ประมาณ 170 ล้ านบาท
โครงการในอนาคต
บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างเตรี ยมการพัฒนา 2 โครงการ ทีถนนรามอินทรา กม.2 ใกล้ ห้างเซ็นทรั ล สาขาราม
อินทรา มูลค่ารวม 2 โครงการ ประมาณ 1,000 ล้ านบาท ซึงเดิมคาดการณ์ ไว้ ว่าจะเปิ ดการขายช่วงปลายปี
2556 แต่เนืองจากสภาวการณ์ทางการเมืองในปี ทีแล้ ว ต่อเนืองถึงปั จจุบนั ไม่มีความชัดเจน บริ ษัทฯ จึงชะลอการ
เปิ ด 2 โครงการดังกล่าว และจะดําเนินการในปี นี $แทน รายละเอียดของทัง$ 2 โครงการมีดงั นี $
1. โครงการ รสา โฮมออฟฟิ ศ เนื $อทีประมาณ 5 ไร่ จํานวน 33 ยูนิต ราคาขายเริ มต้ นที 7.99 ล้ าน
บาท มูลค่าโครงการประมาณ 260 ล้ านบาท
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2. โครงการอาคารชุด รสา คอนโดแม็กซ์ ห้ องชุดจํานวน 500 ยูนิต พื $นทีประมาณ 25-38 ตาราง
เมตร ราคาขายเริ มต้ นที 1.2 ล้ านบาท มูลค่าโครงการประมาณ 740 ล้ านบาท
การดําเนินงานทางการเงิน
ในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย 478 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนประมาณ 148 ล้ านบาท เนืองจาก
ในปี 2554 การสร้ างอาคารชุด 2 โครงการเสร็ จพร้ อมกัน ทําให้ การรับรู้ รายได้ ในปี 2554 ต่อเนืองปี 2555 มี
จํานวนมาก ซึงเมือรายได้ ลดลง กําไรสุทธิก็ลดลงด้ วย โดยมีกําไรประมาณ 23 ล้ านบาท และเมือเทียบกับรายได้
จะพบว่าบริ ษัทฯ มีกําไรขันต้
$ น 30.3% ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 20% และกําไรสุทธิเท่ากับ 4.8%
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมรั บทราบผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2556 โดยไม่มีการลงมติในวาระนี $ เนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ
ทีประชุมรับทราบรายงานเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี 2556 ตามทีนายรพิ พินิจชอบ
เสนอ
วาระที. 3. พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีเกี.ยวกับงบการเงินของบริษัท สําหรั บ
รอบปี บัญชี ซึ.งสิน' สุด ณ วันที. 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายจารึ ก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดสรรเงินทุน
เป็ นผู้นําเสนอวาระนี $ โดยนายจารึก เสนอต่อทีประชุมว่า
งบการเงินของบริ ษัทฯพร้ อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงอยู่ในรายงานประจําปี ในรู ปแบบซีดีรอม
หน้ า 51-79 (หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจําปี ในแบบรู ปเล่ม สามารถขอรับได้ ทีจุดลงทะเบียน)
โดยเป็ นงบทีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว ซึงรายการในปี 2556
เมือเทียบกับปี 2555 มีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดงั นี $
งบแสดงฐานะการเงิน
• สินทรัพย์รวม
บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2556 ทังสิ
$ $น 1,227 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับปี 2555 เนืองจากมีรายได้ จาก
การโอนห้ องชุด และทาวน์เฮ้ าส์ ขณะเดียวกันก็มีการลงทุนเพิมในทีดิน
• หนี $สินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีหนี ส$ ินรวม 491.37 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 จํานวน
18.85 ล้ านบาท เกิดจากการนําเงินทีได้ รับจากการโอนห้ องชุดและทาวน์เฮ้ าส์ ไปชําระคืนเงินกู้ และกู้เงินเพิม
เพือซื $อทีดินเพือพัฒนา ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี $สินต่อทุน (DE Ratio) ค่อนข้ างตํา เท่ากับ 0.66 เท่า
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• ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นทัง$ สิ $น 735.63 ล้ านบาท เพิมขึ $นจากปี 2555
จํานวน 18.08 ล้ านบาท จากกําไรสุทธิของปี 2556 หักด้ วยเงินปั นผลส่วนทีเป็ นเงินสดของปี 2555
งบกําไรขาดทุน
• รายได้
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขาย 478.54 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 จํานวน 148.06 ล้ าน
บาท เนื องจากในปี 2555 และ 2554 มี การโอนกรรมสิทธิI ห้องชุดของโครงการ เดอะ ไลท์ เฮ้ าส์ และ อินโทร
คอนโดมิเนียมไปแล้ วจํานวนมาก ประกอบกับมีการเปลียนวิธีรับรู้ รายได้ ใหม่ตามเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชี
จากการรับรู้ ตามสัดส่วนของงานทีทําเสร็ จ เป็ นการรับรู้ เมือโอนกรรมสิทธิI
• กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ 23.13 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.042 บาท
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี $
มติ

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกียวกับงบการเงินของ
บริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บัญชีสิ $นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี $
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )
388,974,446
388,974,446

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุม
และใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

วาระที. 4. พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผล และการจัดสรรเงินกําไรเพื.อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ประจําปี 2556
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายจารึ ก เอกอินทุมาศ ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดสรรเงินทุน
เป็ นผู้นําเสนอ โดยนายจารึก เสนอต่อทีประชุมว่า
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไร
สุทธิภายหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอืน ๆ

5

ในปี 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 23.13 ล้ านบาท คณะกรรมการได้ พิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสด
ของบริ ษัทฯ แล้ ว เห็นสมควรเสนอขออนุมตั ิตอ่ ทีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี $
1. จัดสรรเงินกําไรสุทธิ จํานวน 5% เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย คิดเป็ นเงินจํานวน 1,156,390 บาท
2. งดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2556 เนืองจากบริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องสํารองเงินไว้
เพือลงทุนพัฒนาโครงการใหญ่ 2 โครงการ ทีถนนรามอินทรา
มติ

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติให้ จดั สรรร้ อยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เป็ นเงิน
จํานวน 1,156,390 บาท และอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี $
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่ วมประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน

391,724,721

100.00

-

-

391,724,721

100.00

หมายเหตุ วาระนี $ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ $น จํานวน 2,750,275 หุ้น

วาระที. 5. พิจารณาเลือกตัง' กรรมการบริษัทฯ เข้ าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการที.ต้องออกจากตําแหน่ ง
ตามวาระ
ประธานฯ เสนอต่อทีประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 18 กําหนดว่า ในวันประชุมสามัญประจําปี
ทุกครั ง$ กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ซึงกรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน$
อาจจะเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึงรายชือกรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในปี นี $รวม 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายเลิศชัย ลีลายนกุล
กรรมการอิสระ
2) นายปั ญจะ เสนาดิสยั
กรรมการอิสระ
3) นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวัน กรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็
$ น
กรรมการ ในช่วงวันที 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที 14 มกราคม 2557 ตามหลักเกณฑ์ทีได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชือมายังบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึงเป็ นผู้ดําเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา ได้ พิจารณาถึงความ
เหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของกรรมการทัง$ 3 ท่านทีครบวาระแล้ ว
เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม พรบ.มหาชน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามในการแต่งตังให้
$
เป็ นกรรมการบริ ษัท ตามหลัก เกณฑ์ ข อง กลต. นอกจากนี ย$ ัง เป็ นผู้ ท รงคุณ วุฒิ มี ค วามเชี ยวชาญ และมี
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ประสบการณ์ ในธุรกิจทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ มีจรรยาบรรณทางธุรกิ จ มีทัศนคติทีดีต่อองค์กร และ
พร้ อมที จะปฏิ บัติหน้ าที ที ได้ รั บมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ จึงขอเสนอต่อที ประชุมพิ จ ารณาเลือกตัง$
กรรมการทัง$ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง โดยประวัติและข้ อมูลของ
กรรมการทัง$ 3 ท่าน การสรรหากรรมการ และข้ อกํ าหนดคุณ สมบัติ กรรมการอิ สระของบริ ษัทฯ ซึงเท่ากับ
ข้ อกําหนดขันตํ
$ าของสํานักงาน กลต. รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 3 หน้ า 15-18
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการ
$
ทัง$ 3 ท่าน ทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ใหม่อีกวาระหนึง ซึงจะ
เลือกตังเป็
$ นรายบุคคล โดย
1) นายเลิศชัย ลีลายนกุล
ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
2) นายปั ญจะ เสนาดิสยั
ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
3) นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวัน ดํารงตําแหน่ง กรรมการ
มติ

ทีประชุมมีมติเลือกตังบุ
$ คคลดังต่อไปนี $เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท
ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี $
ชื.อกรรมการ

1 นายเลิศชัย ลีลายนกุล
2 นายปั ญจะ เสนาดิสยั
3 นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวัน

ไม่ เห็นด้ วย

ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก

เห็นด้ วย

%

% งดออกเสียง

%

391,704,721
391,704,721

99.995
99.995

-

0.00
0.00

20,000
20,000

0.005
0.005

391,704,721

99.995

-

0.00

20,000

0.005

หมายเหตุ กรรมการทัง$ 3 ท่านได้ ขออนุญาตออกจากทีประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี $ และหลังจากลงมติเรี ยบร้ อยแล้ ว
ประธานฯ ได้ เชิญกรรมการทัง$ 3 ท่าน เข้ าห้ องประชุม

วาระที. 6. พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการ ประจําปี 2557
ประธานฯ มอบหมายให้ นายปั ญจะ เสนาดิสยั ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นผู้นําเสนอวาระนี $ โดยนายปั ญจะ เสนอต่อทีประชุมว่า
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณา โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมตามภาระหน้ าที ความรั บผิดชอบ และเทียบเคียงค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทกับ
บริ ษัททีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดธุรกิจใกล้ เคียงกัน รวมทังพิ
$ จารณาจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ ว
เห็นควรเสนอทีประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ในรู ปของเบี $ยประชุมและเงินบําเหน็จ สําหรับปี 2557 ในอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2556
ดังนี $

7

รายละเอียดค่ าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่ อย
เบี $ยประชุม
(บาท/คน/ครัง$ )
คณะกรรมการบริ ษัท
ประธาน
10,000
กรรมการ
5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
7,000
กรรมการ
5,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธาน
7,000
กรรมการ
5,000
เงินบําเหน็จ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณากําหนดตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาประกอบกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี นัน$ ทังนี
$ $ เมือรวมกับเบี $ยประชุม
แล้ วต้ องไม่เกิน 3 ล้ านบาท
คณะกรรมการ

สําหรับค่าตอบแทนรวมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยทีจ่ายสําหรับปี 2556 และ 2555 เท่ากับ
2,577,000 บาท และ 1,489,000 บาท ตามลําดับ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี $
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทประจําปี 2557 ตามทีประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี $
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )
391,724,721
391,724,721

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุม
และใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

วาระที. 7. พิจารณาแต่ งตัง' ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรั บปี 2557
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายเลิศชัย ลีลายนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นําเสนอวาระนี $
โดยนายเลิศชัย เสนอต่อทีประชุมว่า เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดทีกําหนด ให้ ทีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
$ ้ สอบบัญชีพร้ อมทังกํ
$ าหนดค่าตอบแทน และสําหรับปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดย
การเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรทีจะขอแต่งตังผู
$ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท แกรนท์
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ธอนตัน จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท

โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึงตามรายชือต่อไปนี $เป็ น

1) นายธีรศักดิI ฉัวศรี สกุล ผู้สอบบัญชีเลขที 6624 (สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ปี 2556)
2) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิI ผู้สอบบัญชีเลขที 6977 (ยังไม่เคยสอบบัญชีของบริ ษัทฯ)
3) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขที 2785 (ยังไม่เคยสอบบัญชีของบริ ษัทฯ)
ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานัน$ ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด และเห็นสมควร
เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับปี 2557 เป็ นเงิน 675,000 บาท ซึงเท่ากับปี
2556 มีรายละเอียดดังนี $
ค่ าตอบแทน (บาท)

รายการ

ปี 2557

ปี 2556

ค่าสอบบัญชีประจําปี

360,000.-

360,000.-

ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส

315,000.-

315,000.-

-

-

675,000.-

675,000.-

ค่าบริ การอืนๆ
รวมทัง' สิน'

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี $
มติ

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ แต่งตัง$ นายธีรศักดิI ฉัวศรี สกุล ผู้สอบบัญชีเลขที 6624
หรื อนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิI ผู้สอบบัญชีเลขที 6977 หรื อนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขที
2785 ของสํานักงานผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับ
ระยะเวลาบัญชีสิ $นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็ นเงิน
675,000.-บาทต่อปี ตามทีประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี $
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่ วมประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน

391,724,721

100.00

-

-

391,724,721

100.00

9

วาระที. 8. พิจารณาเรื. องอื.นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ สอบถามว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการเสนอเรื องใดให้ ทีประชุมพิจารณา หรื อต้ องการซักถาม
แสดงความเห็น หรื อมีข้อเสนอแนะใดๆ หรื อไม่
มีผ้ สู อบถาม แสดงความเห็น และให้ ข้อเสนอแนะ ดังนี $
- นายอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า
: ตามทีสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) จัดทําโครงการสร้ างแนวร่ วมการต่อต้ านทุจริ ต
คอรัปชัน โดยเชิญชวนบริ ษัทจดทะเบียนเข้ าร่ วมโครงการด้ วยนัน$ ทางบริ ษัทฯ มีความสนใจเข้ าร่ วมหรื อไม่ อย่างไร
ประธานฯ : การต่อต้ านคอร์ รัปชัน เป็ นเรื องทีองค์กรและบุคคลทัวไปให้ ความสําคัญ สําหรับการ
ลงนามเพือเข้ าร่ วมโครงการกับ IOD นัน$ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ในช่วงเปลียนโครงสร้ างการถือหุ้นและการบริ หาร
ซึงเมือดําเนินการเสร็ จเรี ยบร้ อย ทีมผู้บริ หารชุดใหม่คงจะมีการพิจารณาเรื องนี $
- นายอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า
: ตามทีมีข่าวเกียวกับการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ นัน$ จะมีผลกระทบต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างไร และการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคตจะเป็ นอย่างไร
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ กรรมการบริ หาร บริ ษัท ทรี นีตี $ แอ็ดไวซอรี 2001
จํากัด เป็ นผู้อธิบายภาพรวมของแผนการรวมธุรกิจระหว่างบริ ษัทฯ และกลุม่ สิงห์ พร็ อพเพอร์ ตี $ สรุ ปได้ ดงั นี $
ปั จจุบัน การดําเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง ทางบริ ษัทฯได้ หาแนวทางเพือเพิม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเปิ ดโครงการใหม่ หาทีดินเปล่าเพือพัฒนา เป็ นต้ น ต่อมามีพนั ธมิตรสนใจจะเข้ า
มาร่ วมดําเนินธุรกิจด้ วย ซึงทางบริ ษัทฯ พยายามคัดเลือกพันธมิตรรายทีจะสามารถสร้ างประโยชน์ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ได้ สงู สุด โดยเห็นว่ากลุ่มสิงห์ฯ มีศกั ยภาพค่อนข้ างสูงทังด้
$ านเงินทุนและสินทรั พย์ จะสามารถดําเนินธุรกิจและ
สร้ างรายได้ ให้ บริ ษัทฯได้ ในระยะเวลาอันสัน$ โดยบริ ษัทฯใช้ วิธีการออกหุ้นเพิมทุนในราคาทีเหมาะสม คือ 1.87
บาทต่อหุ้น เพือแลกหุ้นกับบริ ษัทในกลุ่มสิงห์ฯ โดยมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทังสองฝ่
$
าย มีการแต่งตังที
$
ปรึ กษาทางการเงินเพือพิจารณาการดําเนินการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ทีเหมาะสม สําหรับการดําเนินการตาม
แผนการรวมธุรกิจดังกล่าวจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากตลาดหลักทรัพย์
ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าบริ ษัทฯ ยังคงมีคณ
ุ สมบัติเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ขณะนี $ทีปรึ กษา
ทางการเงิ นอิสระ คือ บริ ษัท แอ็ดไวเซอรี พลัส จํ ากัด กํ าลังจัดทํ าเอกสารเพือเสนอต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ และ
สํานักงาน ก.ล.ต. และเมือผ่านการพิจารณาจากทังสองหน่
$
วยงานแล้ ว จะจัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นล่วงหน้ า ก่อนการ
ประชุม 14 วัน
สําหรับผลกระทบทีมีตอ่ ผู้ถือหุ้น คือ การเกิด Dilution Effect จากเดิมหุ้นของบริ ษัทฯ จํานวน 549.99
ล้ านหุ้น คิดเป็ น 100% เมือพันธมิตรรายใหญ่เข้ ามา มีการเพิมทุนออกหุ้นใหม่เพือแลกหุ้นกัน มูลค่าสินทรัพย์รวม
ของบริ ษัทฯ จะเพิมเป็ น 8,800 ล้ านบาทโดยประมาณ หุ้นเดิมของบริ ษัทฯ จะเหลือ 11-12% แต่ขณะเดียวกัน
บริ ษัทฯ ก็มีสินทรัพย์ทีพร้ อมสร้ างรายได้ และกําไรเพิมขึ $น และแบ่งเป็ นกําไรให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในอนาคต ส่วนการ
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ดําเนินธุรกิจในอนาคตเมือพันธมิตรเข้ ามาร่ วมธุรกิจแล้ ว คงมีการเติบโตมากขึ $น และการซื $อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงมีสภาพคล่องเพิมขึ $น
- ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชือ) สอบถามว่า
: ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั เป็ นลูกค้ ากลุม่ ไหน
นายรพิ พินิจชอบ (กรรมการผู้จดั การ)
: ปั จจุบนั ลูกค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นลูกค้ าระดับ B+, A- ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ปกติมี
จํานวนไม่มาก แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เมือมีพนั ธมิตรเข้ ามา คงจะมีโครงการทีใหญ่ขึ $น มีการขยายกลุม่
ลูกค้ ามากขึ $น
- ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชือ) สอบถามว่า
: บริ ษัทฯ มีการให้ ส่วนลดแก่พนักงานในการซื $อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ 5-15% และ
สําหรับผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ให้ สว่ นลดเท่าไร
นายจารึก เอกอินทุมาศ (ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน)
: บริ ษัทฯ จัดส่วนลดให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นและพนักงานในอัตราทีใกล้ เคียงกัน โดยในการเปิ ด
โครงการใหม่ บริ ษัทฯ ได้ สง่ หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นเพือแจ้ งการเปิ ดโครงการและมอบสิทธิพิเศษ ซึงแต่ละโครงการ
จะได้ รับส่วนลดไม่เท่ากัน
ไม่มีผ้ ซู กั ถามเรื องอืนใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่านทีได้ สละเวลาเพือเข้ า
ร่ วมประชุม และกล่าวปิ ดการประชุมเมือเวลา 11.05 นาฬิกา

ลงชือ
ประธานทีประชุม
( รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต )
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