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ที่ RPCG/HO-BOD/LT-0011/2560 
 

วันที่ 1 มีนาคม  2560 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น บริษัท อาร�พีซีจี จํากัด (มหาชน) ประจําป� 2560 

เรียน ท�านผู�ถือหุ�น บริษัท อาร�พีซีจี จํากัด (มหาชน) 
 

 ด�วย คณะกรรมการบริษัท อาร�พีซีจี จํากัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให�มีการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2560   

ในวันจันทร�ที่ 10 เมษายน 2560  เวลา 13:30 น. ณ ห�อง Sky Park เลขท่ี 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร� 3 ชั้น 14 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  เพื่อพิจารณาเร่ืองต�างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ต�อไปนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559  
ข�อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 8 เมษายน 2559 

ตามเอกสารแนบ (1) ได�บันทึกรายงานถูกต�องตามความเป�นจริงแล�วและบริษัทฯได�เผยแพร�รายงานการ
ประชุมดังกล�าวทางเว็บไซต�ของบริษัท 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให�ผู�ถือหุ�นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล�าว 

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ คะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 

วาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดําเนนิงาน ประจําป� 2559 
 ข�อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป� 2559 มีรายละเอียดปรากฏตาม

รายงานประจําป� 2559 ของบริษัทฯ ที่ได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให�ผู�ถือหุ�นรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รอบ

ป� 2559  

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :  ไม�ต�องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป�นมติรับทราบ   
 

วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป�ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

       ข�อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป�ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ผ�านการตรวจสอบและรับรองโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาต และผ�านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทแล�ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจําป� 2559 ของบริษัทฯ โดย
สรุปสาระสําคัญได�ดังนี้       (หน�วย: ล�านบาท) 

รายการ ป� 2559 ป� 2558 
สินทรัพย�รวม 3,171 3,332 

หนี้สินรวม 1,864 1,955 

ส�วนของผู�ถือหุ�นรวม 1,307 1,377 

รายได�จากการขายและบริการ 2,255 2,420 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                     (69) 100 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต�อหุ�น  (0.05)    0.08 

ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามเอกสารแนบ (2) 
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ความเห็นคณะกรรมการ   งบการเงินมีความถูกต�องและครบถ�วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

มีการเป�ดเผยข�อมูลอย�างเพียงพอเหมาะสมและทันต�อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป�ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู�สอบบัญชี
ได�ตรวจสอบและรับรองแล�ว 

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :  คะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

วาระที่ 4      พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป� 2559 และการจ�ายเงินป�นผล  
ข�อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ  มีนโยบายจ�ายเงินป�นผลไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของผล
ประกอบการน้ัน ในป� 2559  บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 69 ล�านบาท และมีขาดทุนสะสม    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท�ากับ 545 ล�านบาท ตามกฎหมายบริษัทฯ ไม�สามารถจ�ายเงินป�นผลได�  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควร งดจ�ายเงินป�นผลประจําป� 2559 

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :  คะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 

วาระที่ 5      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ข�อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข�อบังคับของบริษัท ข�อ 18 กําหนดไว�ว�า “ ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญ
ประจําป�ทุกคร้ัง ให�กรรมการออกจากตําแหน�งจํานวนหนึ่งในสาม ของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถ�า
จํานวนกรรมการจะแบ�งออกให�ตรงเป�นสามส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ที่สุดกับส�วนหน่ึงในสาม  

กรรมการซึ่งพ�นจากตําแหน�ง  อาจได�รับเลือกให�กลับเข�ามารับตําแหน�งอีกได� ” 
กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้ 
1. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช 
2. นายศุภพงศ�      กฤษณกาญจน� 
3. นายสุทัศน�        ขันเจริญสุข 

บริษัทฯได�ประกาศในเว็บไซด�ของบริษัทฯ เรียนเชิญให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และ
หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข�ารับการสรรหาเป�นกรรมการบริษัทฯ ต้ังแต�วันที่ 13 ตุลาคม 

2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559 โดยเม่ือครบกําหนดเวลาแล�ว ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือ
ผู�ทรงคุณวุฒิเข�ามายังบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการโดยไม�รวมกรรมการที่มีส�วนได�เสียพิจารณาและเห็นชอบกับ
ข�อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให�แต�งต้ังกรรมการที่ออกตาม
วาระ 3 ท�าน กลับเข�าดํารงตําแหน�งอีกคร้ังหนึ่ง ดังนี้ 
1. นายประสิทธิ์         ธีรรัตน�บงกช 
2.   นายศุภพงศ�      กฤษณกาญจน� 
3. นายสุทัศน�        ขันเจริญสุข 

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :  คะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยพิจารณาแต�งตั้งเป�นรายบุคคล 
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วาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการ ประจําป� 2560 
ข�อเท็จจริงและเหตุผล  การกําหนดค�าตอบแทนคณะกรรมการ ได�ผ�านการพิจารณาอย�างรอบคอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบทบาท
หน�าที่ และความรับผิดชอบ  รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และยังเปรียบเทียบบริษัทอื่นในธุรกิจ
ใกล�เคียงกัน โดยคํานึงถึงสถานการณ�ของบริษัทฯ เป�นสําคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายให�โบนัส
กรรมการผันแปรตามผลการดําเนินงาน  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให�ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น พิจารณางดจ�ายโบนัสกรรมการ
ประจําป� 2559  และพิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการของป� 2560  ในวงเงินไม�เกิน 3,000,000 บาท  

ประกอบด�วยค�าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ  
โดยเสนอ ค�าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค�าตอบแทน ดังนี้ 
- ประธานกรรมการทุกคณะ    25,000 บาทต�อครั้งที่ร�วมประชุม 

- กรรมการทุกคณะ                20,000 บาทต�อครั้งที่ร�วมประชุม 

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :  คะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

วาระที่ 7        พิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชี และกําหนดค�าสอบบัญชี ประจําป� 2560 
ข�อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร
แต�งต้ังผู�ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป�นผู�ตรวจสอบบัญชี ประจําป� 2560 ของ
บริษัทฯ ตามรายชื่อต�อไปนี้ 
1. นางพูนนารถ  เผ�าเจริญ                 ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ 

2. นางสาววิสสุตา  จริยธนากร                     ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ 

3. นายเติมพงษ� โอปนพันธุ�  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 

โดยรายชื่อท่ี (1) เสนอเป�นผู�ตรวจสอบบัญชีป�ที่ 3 และรายชื่อที่ (2) เสนอเป�นผู�ตรวจสอบบัญชีป�ที่ 5 และ
รายชื่อท่ี (3) เสนอเป�นผู�ตรวจสอบบัญชีป�ที่ 4 

ทั้งนี้ บริษัทที่เป�นสํานักงานสอบบัญชีและผู�สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข�างต�น ไม�มีความสัมพันธ�หรือส�วน
ได�เสียกับบริษัท ผู�บริหาร หรือผู�ที่เก่ียวข�องกับบุคคลดังกล�าว และกําหนดให�ผู�สอบบัญชีคนใดคนหน่ึง
ข�างต�น เป�นผู�ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต�องบการเงินของบริษัทฯได� และในกรณีที่ผู�สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งดังกล�าวไม�สามารถปฏิบัติงานได� ให�บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  จัดหาผู�สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นแทนได� โดยกําหนดค�าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้ 
 

 

 

 

ค�าสอบบัญชีป� 2559 ข�างต�นไม�รวมค�าบริการอ่ืน (Non-audit fee) จํานวน  26,822 บาท 

 

ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี ป� 2560 (ป�ที่เสนอ) ป� 2559  
ค�าสอบบัญชีของบริษัท 800,000 750,000 

ค�าสอบบัญชีของบริษัทย�อย 835,000 785,000 

รวม 1,635,000 1,535,000 



4

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว�ามีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบัติงานในฐานะผู�สอบบัญชีเป�นอย�างดีตลอดมา มีความรู�และประการณ�ในงานตรวจสอบบัญชีเป�น
อย�างดีและมีชื่อเสียงเป�นที่ยอมรับทั้งใน และต�างประเทศ รวมทั้งอัตราค�าสอบบัญชีเหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจ และสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ  

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :  คะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 

วาระที่ 8        พิจารณาอนุมัติแก�ไขวัตถุประสงค�ของบริษัท ข�อ 2.  
ข�อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อให�วัตถุประสงค�ของบริษัทสอดคล�องและคลอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ อาจ
ดําเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� โดยมีข�อความ ดังนี้ 
โดยแก�ไขจากเดิม 

“ข�อ 2 ซื้อ ขาย โอน รับโอน จํานอง รับจํานอง จํานํา รับจํานํา ขายฝาก แลกเปล่ียน และจําหน�ายทรัพย�สิน
โดยประการอ่ืน โดยการนิติกรรมดังกล�าวมิได�รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน และใช�ประโยชน�
จากเงินนั้น” 

แก�ไขเป�น 

“ข�อ 2 ซื้อ ขาย โอน รับโอน จํานอง รับจํานอง จํานํา รับจํานํา ขายฝาก แลกเปล่ียน สังหาริมทรัพย� หรือ 

อสังหาริมทรัพย� และจําหน�ายทรัพย�สินโดยประการอ่ืน โดยการนิติกรรมดังกล�าวมิได�รับฝากเงินหรือ
รับเงินจากประชาชน และใช�ประโยชน�จากเงินนั้น” 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให�ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นอนุมัติการแก�ไขวัตถุประสงค�ของ
บริษัท ข�อ 2.   

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :  คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน   

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
 

 

จึงเรียนเชิญท�านผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานท่ีดังกล�าว หากผู�ถือหุ�นท�านใดแต�งต้ังบุคคลอื่น
เข�าร�วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข�อความ และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 

โดยขอให�นําส�งต�อกรรมการหรือบุคคลที่ได�รับมอบหมายจากกรรมการก�อนเข�าประชุม 

 

          ขอแสดงความนับถือ 

               บริษัท อาร�พีซีจี จํากัด (มหาชน) 

 
 

(นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล)  

 ประธานกรรมการ 


