


 

 
สารบัญ 

 
 
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559  

• สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  วันท่ี 20 เมษายน 2558 เอกสารแนบ 1 
• รายงานประจําป 2558 (แบบ 56-2) (CD-ROM) เอกสารแนบ 2 
• ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอกสารแนบ 3 

  
 
เอกสารประกอบการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 

 

• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  แบบ ข.   และ แบบ ค. เอกสารแนบ 4  
• เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม เอกสารแนบ 5   
• ขอมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน เอกสารแนบ 6   
• ขอบังคับบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน เอกสารแนบ 7   
• ข้ันตอนการเขารวมประชุม เอกสารแนบ 8   
• แผนท่ีแสดงท่ีจัดการประชุม เอกสารแนบ 9   
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่
 

สวนงานนักลงทนุสัมพันธ สํานักผูจัดการใหญ 
บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 02 – 372 3600 
โทรสาร  02 – 372 3327 
อีเมล  ir@rpcthai.com 
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ที่ RPCG/HO-BOD/LT-0018/2559 
 

วันที่ 1 มีนาคม  2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) ประจําป 2559 
 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) 
 
 ดวย คณะกรรมการบริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559   
ในวันศุกรที่ 8 เมษายน 2559  เวลา 13:30 น. ณ หอง  Sky Park เลขท่ี 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558  

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท เห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2558 
ตามเอกสารแนบ (1) ไดบันทึกรายงานถูกตองตามความเปนจริงแลวและบริษัทฯไดเผยแพรรายงานการ
ประชุมดังกลาวทางเว็บไซตของบริษัท จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 

วาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดําเนนิงาน ประจําป 2558 
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2558 ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป

ของบริษัทฯ ( แบบ 56-2 ) ตามเอกสารแนบ ( 2 ) 
 
วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติงบการเงิน  สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

        ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นสมควรอนุมัติงบการเงิน สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบ
และรับรองแลว  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้ 
 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน         (หนวย: ลานบาท) 
รายการ ป 2558 ป 2557 

สินทรัพยรวม 3,332 3,008 
หนี้สินรวม 1,955 1,735 
สวนของผูถือหุนรวม 1,377 1,273 
รายไดจากการขายและบริการ 2,420 3,310 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 100 (251) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน     0.08   (0.20) 

ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามเอกสารแนบ (2) 
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วาระที่ 4      พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2558 และการจายเงินปนผล  
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นวา ตามท่ีบริษัทฯ  มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของผลประกอบการ
นั้น ในป 2558 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 100 ลานบาท และมีขาดทุนสะสม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 เทากับ 475 ลานบาท ตามกฎหมายบริษทัฯ ไมสามารถจายเงินปนผลได คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
เห็นสมควร งดจายเงินปนผลประจําป 2558 

วาระที่ 5      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 18 กําหนดไววา  “ ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกให
ตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม  กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนง  อาจ
ไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได ” 
กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้ 
1. นายสุวินัย   สุวรรณหิรัญกุล 
2. นายสมชาย  ศิริโรจนวิสุทธิ์ 
3. นายโสภณ  หอมชื่น  
บริษัทฯไดประกาศในเว็บไซดของบริษัทฯ เรียนเชิญใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 16 ตุลาคม 
2558 ถึง 30 ธันวาคม 2558 โดยเม่ือครบกําหนดเวลาแลว ปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือ
ผูทรงคุณวุฒิเขามายังบริษัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เสนอใหแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ังหนึ่ง ดังนี้ 
1. นายสุวินัย   สุวรรณหิรัญกุล 
2. นายสมชาย  ศิริโรจนวิสุทธิ์ 
3. นายโสภณ  หอมชื่น 
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบดวย 
1.  นายสัจจา    เจนธรรมนุกูล  ประธานกรรมการ 
2. นายศุภพงศ   กฤษณกาญจน  กรรมการ 
3. นายสุวินัย    สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการ 
4. นายสุทัศน    ขันเจริญสุข  กรรมการ 

   5. นายประสิทธิ์    ธีรรัตนบงกช  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.  นายสมชาย    ศิริโรจนวิสุทธิ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7.  นายโสภณ    หอมชื่น   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

และกําหนดอํานาจคณะกรรมการฯ ที่สามารถผูกพันบริษัทฯ  คือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายศุภพงศ กฤษณกาญจน 
นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือรวมกัน และประทบัตราบริษัทฯ หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล 
หรือ นายศุภพงศ กฤษณกาญจน หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหน่ึงลงลายมือชื่อรวมกับ นายสุทัศน ขันเจริญสุข 
รวมเปนสองคน และประทับตราบริษัทฯ 
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วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็น เร่ือง
คาตอบแทนกรรมการประเภทตางๆ ดังนี้ 

หลักการ และเหตุผล 
1. ตามที่บริษัทฯ เคยจัดสรรคาตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงสถานการณของบริษัทฯเปนสําคัญ และ

เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของบริษัทฯในปจจุบัน จึงเห็นควรเสนอกําหนดอัตราคาตอบแทน
กรรมการของป 2559 

2.  บริษัทฯ มีนโยบายใหโบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดําเนินงาน และในป 2558 บริษัทฯ มีผล
ประกอบการขาดทุน  จึงเห็นควรพิจารณางดจายโบนัสกรรมการประจําป 2558 ตามหลักเกณฑเดิม 

3.   สวนเบี้ยประชุมของกรรมการ และประธานกรรมการ ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนนั้น เห็นควรเสนอกําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการของป 2559 โดยคํานึงถึง
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณของบริษัทฯ ในปจจุบันเปนสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จึงเสนออัตราคาตอบแทนกรรมการของป 2559  สรุปไดดังนี้ 
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ป 2559 
เบ้ียประชุม ป 2559 (ปที่เสนอ) ป 2558 
ประธานกรรมการ 12,500 บาท/คร้ังที่รวมประชุม 12,500 บาท/คร้ังที่รวมประชุม 
กรรมการ  10,000 บาท/คร้ังที่รวมประชุม 10,000 บาท/คร้ังที่รวมประชุม 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2559 
เบ้ียประชุม   
ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คร้ังที่รวมประชุม 12,500 บาท/คร้ังที่รวมประชุม 
กรรมการ 15,000 บาท/คร้ังที่รวมประชุม 10,000 บาท/คร้ังที่รวมประชุม 
คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ป 2559 
เบ้ียประชุม   
ประธานกรรมการ 12,500 บาท/คร้ังที่รวมประชุม 12,500 บาท/คร้ังที่รวมประชุม 
กรรมการ  10,000 บาท/คร้ังที่รวมประชุม 10,000 บาท/คร้ังที่รวมประชุม 

วาระที่ 7        พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชี
จาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชี ประจําป 2559 ของบริษัทฯ ตามรายชื่อตอไปนี้ 
1. นางพูนนารถ  เผาเจริญ                 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ 
2. นางสาววิสสุตา  จริยธนากร                     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ 
3. นายเติมพงษ โอปนพันธุ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 
โดยรายชื่อท่ี (1) เสนอเปนผูตรวจสอบบัญชีปที่ 2 และรายชื่อที่ (2) เสนอเปนผูตรวจสอบบัญชีปที่ 4 และ
รายชื่อท่ี (3) เสนอเปนผูตรวจสอบบัญชีปที่ 3 
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ทั้งนี้ บริษัทที่เปนสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตน ไมมีความสัมพันธหรือสวน
ไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึง
ขางตน เปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯได และในกรณีที่ผูสอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  จัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นแทนได โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้ 
 

 

 
 

คาสอบบัญชีป 2558 ขางตนไมรวมคาบริการอ่ืน (Non-audit fee) จํานวน  7,806 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวามีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในฐานะ
ผูสอบบัญชีเปนอยางดีตลอดมา มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับทั้งใน และตางประเทศ รวมทั้งอัตราคาสอบบัญชี
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ  

วาระที่ 8        พิจารณาอนุมัตแิกไขวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 2 และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพ่ือให
สอดคลองกับการแกไขวัตถุประสงคของบริษัท 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติการแกไขวัตถุประสงคของ
บริษัท ขอ 2 และแกไขหนงัสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขวัตถปุระสงคของบริษัท เพื่อให
คลอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ อาจดําเนินงานในธรุกิจอสังหาริมทรัพย โดยมีขอความ ดังนี้ 
โดยแกไขจากเดิม 
“ขอ 2 ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปล่ียน และจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น” 
แกไขเปน 
“ขอ 2 ซื้อ ขาย โอน รับโอน จํานอง รับจํานอง จํานํา รับจํานํา ขายฝาก และรับซื้อฝาก แลกเปล่ียน และ

จําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น โดยการนิติกรรมดังกลาวมิไดรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน 
และใชประโยชนจากเงินนั้น” 

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 

จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว หากผูถือหุนทานใดแตงต้ังบุคคลอื่น
เขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความ และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
โดยขอใหนําสงตอกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการกอนเขาประชุม 

 

          ขอแสดงความนับถือ 
               บริษัท อารพีซีจี จํากัด (มหาชน) 

 
(นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล)  

 ประธานกรรมการ 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ป 2559 (ปที่เสนอ) ป 2558  
คาสอบบัญชี 750,000 700,000 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 785,000 730,000 
 1,535,000 1,430,000 


