ที่ ลข. 26/2557
วันที่ 4 เมษายน 2557
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 20
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย:
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 19
2. รายงานประจําป 2556
3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเขาเปนกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ประวัติกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะ
6. เอกสารหลักฐานในการเขารวมประชุม
7. ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค (ขอแนะนําใหใชแบบ ข.)
9. แผนที่สถานที่ประชุม
ดวย คณะกรรมการบริษัท มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 20 ในวันศุกรที่ 25 เมษายน
2557 เวลา 11.30 น. ณ หองหรรษา (ชั้นลอย) โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ แขวง
สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามระเบียบวาระดังนี้
1.

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
ความเห็นคณะกรรมการ:
เห็นวามีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ไวอยางถูกตอง (ตามสิ่งที่สงมาดวย 1) และเห็นควรให
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว

2.

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 และรายงานประจําป
ความเห็นคณะกรรมการ:
เห็นควรใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 และรายงานประจําป (ตามสิ่งที่สงมาดวย 2)
3.
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556
ความเห็นคณะกรรมการ:
เห็นดวยกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีไดรับรองแลว
และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ตามสิ่งที่สงมาดวย 2)
4.

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล ประจําป 2556
ความเห็นคณะกรรมการ:
เนื่องจากในป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิ (ตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัท) 26,306,283 บาท มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยกมา 107,024,452 บาท และเงิน
ปนผลจาย (ป 2555) 30,000,000 บาท กําไรสะสมกอนจัดสรร 103,330,735 บาท
บริษัทมีกําไรสุทธิป 2556 (ตามงบการเงินรวม) จํานวน 67,460,116 บาท
บริษัทมีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 10,000,000 บาท ซึ่งสํารองครบ
ตามที่กฎหมายกําหนด รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระ
แลว 60,000,000 บาท จึงไมตองมีการจัดสรรสํารองตามกฎหมายเพิ่ม
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผล ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ในปที่ผานมา (2555) เสนอใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 5.00 บาท รวมเปนเงิน 30,000,000
บาท คิดเปนรอยละ 47 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
สําหรับปนี้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจายเงินปนผล
ประจําป 2556 ในอัตราหุนละ 5.50 บาท รวมเปนเงิน 33,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.92 ของ
กําไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 46
ของเงินปนผล และจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 25 เปนรอยละ 54 ของเงินปน
ผลโดยกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม
2557 และใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยวิธี

ปดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และกําหนดจายเงินปนผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม
2557
5.

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทมีกรรมการที่
ออกตามวาระ 4 คน ดังนี้
1.
นายอังคณี วรทรัพย
2.
นายเลา ติง ไฟ
3.
นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
4.
นางอัจฉราพร เหมาคม (กรรมการอิสระ)
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 20 นี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนในการเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกการเขาเปนกรรมการเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาเปน
การลวงหนาตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเมื่อครบกําหนดเวลา
ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ:
คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย)ได
พิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความ
เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผานมา ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่ครบวาระกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง คือนายอังคณี วรทรัพย นายเลา ติง ไฟ นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล และนางอัจฉราพร
เหมาคม (กรรมการอิสระ) (ประวัติกรรมการตามสิ่งที่สงมาดวย 3 และนิยามกรรมการอิสระของ
บริษัทตามสิ่งที่สงมาดวย 4)
6.

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ:
คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับธุรกิจและจํานวนคณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เนือ่ งจากบริษัทยังไมมี
การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ป 2557 จํานวนไมเกิน 6,000,000 บาท
เทากับป 2556 โดยในป 2556 มีการจายคาตอบแทนกรรมการ 5,584,000 บาท
7.

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ:
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอจึงเห็น
ควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 1378 หรือนายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือนาย
อภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 จากบริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช
แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2557
บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท
ตั้งแตป 2543 และนายชัยกรณ อุนปติพงษา เปนผูสอบบัญชีปที่ 5 ของบริษัทและบริษัทยอย
ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาวไมมีรายการเปนบุคคลเกี่ยวโยงหรือมีการขัดแยง
ผลประโยชนมีความรูความสามารถและมีความเปนอิสระในการสอบบัญชี
กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท ป 2557 เปนเงิน 525,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 รอยละ
1.94 (ป 2556 เปนเงิน 515,000 บาท) คาสอบบัญชี ประกอบดวย
-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 165,000 บาท รายป 185,000 บาท รวม 350,000 บาท
-งบการเงินรวมรายไตรมาส 120,000 บาท รายป 55,000 บาท รวม 175,000 บาท
525,000 บาท
-คาบริการอื่น ๆ ไมมีการใชบริการอื่น
8.

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

อนึ่ง บริษัทกําหนดใหวันที่ 13 มีนาคม 2557 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date)
ที่มีสิทธิในการเขาประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 20 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญํตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2557

จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว และขอเชิญ
รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน หากผูถือหุนประสงคจะแตงตั้งผูแทนเขารวมประชุมโปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การประชุม บริษัท ขอความรวมมือจากทานโปรดสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันศุกรที่
18 เมษายน 2557 จักขอบคุณยิ่ง

