รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
ของ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 14.00นาฬิกา
ณ หอง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3
เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ครั้งนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะรวม 205 ราย นับรวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 231,881,102 หุน คิดเปนอัตรารอยละ
72.2371 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จํานวน 321,000,000 หุน ครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยมีนายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธาน
กรรมการ เปนประธานที่ประชุม และมีกรรมการเขารวมประชุมครบ จํานวน 9 คน โดยกรรมการบางคน
ไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯดวย คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีรายนาม ดังนี้
1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายคุโณดม ธรรมาภรณพิลาศ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการอิสระ
4. นายชานนท โชติวิจิตร
กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายณัฏฐพัฒน เอื้อใจ
กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ
7. นายประเสริฐ สัมนาวงศ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายปรีชา เศขรฤทธิ์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการอิสระ
9. นางแนงนอย ณ ระนอง
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทน

-2โดยการประชุมวันนี้มีผูบริหารของบริษัทฯ ที่กํากับดูแลแตละสายงาน เขารวมประชุม
จํ า นวน 5 คน โดยผู บริ ห ารบางคนได ดํ า รงตํ า แหน ง ในคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ถื อ เป น
คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ อีก 1 คณะ โดยมีรายนาม ดังนี้
1. นายพรชัย ศรีประเสริฐ
ประธานเจ า หน า ที่ ด า นเทคนิ ค และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย
ประธานเจ า หน า ที่ ด า นการเงิ น และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางปรารถนา แพทยสมาน
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักการเงิน
4. นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักบัญชี
5. นายปภาณเดช พชรชานันท
ผูอํานวยการฝายสนับสนุนพัฒนาทรัพยสิน
ซึ่งดูแลเรื่องโครงการตางๆ ของบริษัทฯ
และบริษัทฯไดเชิญนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 ซึ่ง
เปนตัวแทนของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มารวมประชุมเพื่อตอบขอสงสัย
เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ใหกับผูถือหุนดวย
สําหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมที่กําหนดในวันนี้
บริษัทฯ ไดเชิญนายสุเมธี อินทรหนู ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเปนอิสระ ไมมีประโยชนสวน
ไดเสียใดๆ กับบริษัทฯ เปนตัวแทนของผูถือหุนทําหนาที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
เพื่อกอใหเกิดความโปรงใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยาง
โปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯไดนําระบบ barcode มาใชเพื่อชวย
อํานวยความสะดวกแกก ารประชุ มผูถื อหุ น ซึ่งช วยลดระยะเวลาในขั้น ตอนดั งกล าวให รวดเร็ วยิ่ งขึ้ น
โดยบริ ษั ท ฯ จะแสดงคะแนนเสี ย งของผู ถื อ หุ น ในทุ ก วาระที่ มี ก ารลงมติ ใ ห ผู ถื อ หุ น ทราบผลทั น ที
ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทฯ ไดแจงขั้นตอนใหผูถือหุนทุกทานทราบกอนการ
ประชุม ดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบัตรลงคะแนนเสียงที่เจาหนาที่ไดจัดเตรียมใหขณะ
ลงทะเบียนกอนการประชุม ซึ่งผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ถืออยู โดยถือวาหนึ่งหุนมี
หนึ่งเสียง สําหรับผูรับมอบฉันทะซึ่งผูถือหุนไดออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลววาเห็นดวย หรือไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงคของผูถือหุน ผูรับมอบ
ฉันทะจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

-32. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแตละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถาม
ผูถือหุนและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น โดยผูถือหุนทานใดประสงคจะแสดงความคิดเห็นใหยกมือ
ขึ้ น พร อ มแจ ง ชื่ อ -นามสกุ ล และจํ า นวนหุ น ที่ ถื อ ก อ นแสดงความคิ ด เห็ น หากไม มี ผู ถื อ หุ น ท า นใด
มีความเห็นแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไมเห็นดวย หรือตองการงดออกเสียง ประธานฯ
จะผานไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทเห็นดวย หรืออนุมัติตามที่
คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนใหรับทราบในแตละวาระการ
ประชุม
3. หากมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยตามที่คณะกรรมการนําเสนอ หรือตองการงดออก
เสี ย งในวาระใด ขอให ผู ถือ หุน ทา นนั้น ยกมือ ขึ้น เมื่อ ประธานฯ ที่ ประชุ ม กล าวสอบถามผู ถือ หุน จบ
ในกรณีนี้ประธานฯ จะใหผูถือหุนผูซึ่งไมเห็นดวย หรือตองการงดออกเสียง สงบัตรลงคะแนนเสียงที่
เจาหนาที่ไดจัดเตรียมใหขณะลงทะเบียนกอนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นใหเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ เพื่อจะนํามารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นวา มีคะแนนเสียงเห็นดวยเทาไร ไมเห็นดวยเทาไร
และงดออกเสียงเทาไร แจงใหที่ประชุมรับทราบ
ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและไดออก
เสียงลงคะแนนมาในแตละวาระแลววา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกการออก
เสียงตามความประสงคของผูถือหุนรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแตละ
วาระ
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนอาจไมเห็นดวยกับกรรมการบางคนที่บริษัทฯ
เสนอแต ง ตั้ง ดั ง นั้น เพื่ อ ใหผู ถือ หุ น สามารถแสดงความเห็ น ไดโ ดยอิ สระ บริษั ทฯจะเชิญ กรรมการ
ผูถูกเสนอแตงตั้งออกนอกหองประชุม และเพื่อความโปรงใสบริษัทฯ ขอใหผูถือหุนทุกทานที่เขารวม
ประชุมลงคะแนนเสียงแบบใชบัตรลงคะแนนเสียงวาจะลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
เพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ไดแจกใหแกผูถือหุนแลวใน
ขณะที่ลงทะเบียน
และเพื่อ ให กระบวนการประชุม เป นไปดว ยความรวดเร็ว บริ ษัทฯ จะขอเก็บบัต ร
ลงคะแนนเลื อ กตั้ ง กรรมการเป น รายบุ ค คลภายหลั ง จากผู ถื อ หุ น เลื อ กตั้ ง กรรมการทั้ ง สามคนเสร็ จ
เรียบรอยแลวในคราวเดียวกัน ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาใหสามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการรวม
คะแนนจากผูถือหุนไดรวดเร็วขึ้น
5. ผูถือหุนทานใดไมเขาใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจาหนาที่ซึ่ง
จะคอยอํานวยความสะดวก และอธิบายใหเขาใจได

-4โดยการประชุ ม ผู ถื อ หุ น ครั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯจั ด ให มี ก ารถ า ยทอดสดการประชุ ม และ
บันทึกภาพการประชุมเผยแพรเปน clip file ผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ <www.scasset.com> เพื่อ
ใหบริการแกผูถือหุนที่สนใจ และไมมีโอกาสเขารวมประชุม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ
สงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ กอนวันประชุมเพื่อสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับการประชุมในแตละ
วาระ หรือขอมูลอื่นที่สําคัญของบริษัทฯ นับตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2552-15 เมษายน 2552 ซึ่งปรากฏวา
ไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนาแตอยางใด
ประธานฯ กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1

ประธานแจงใหที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมในนามของคณะกรรมการและพนักงานบริษัท เอสซี
แอสเสท คอร ป อเรชั่ น จํ ากั ด (มหาชน) ขอต อ นรั บ ผูถื อ หุ น ที่ เข า ร ว มประชุ ม ด ว ยความยิ นดี ยิ่ ง และ
ขอขอบคุณผูถือหุนที่กรุณาสละเวลาเขารวมประชุม และผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมแตชมการ
ถายทอดสดการประชุมทางเว็บไซดของบริษัทฯ รวมถึงผูถือหุนที่เปนกําลังใจใหบริษัทฯ ฟนฝาอุปสรรค
ตา งๆ ที่ เกิ ดขึ้ นเนื่อ งจากในปที่ผา นมาสภาพเศรษฐกิ จโดยรวมตกต่ํ า และผู ถือ หุน ที่ใ หก ารอุป การะ
อุดหนุนสินคาของบริษัทฯ จึงขอขอบคุณ ณ ที่นี้
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอม
หนังสือเชิญประชุม)
มติรั บรองจากผู ถือ หุน คื อ เสี ยงข างมากของผูถื อหุ น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสีย ง
ลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 231,880,072 หุน คิดเปนรอยละ 99.9996 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-5- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,030 หุน คิดเปนรอยละ 0.0004 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2551

นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร ประธานกรรมการบริ ห าร รายงานสรุ ปเกี่ ย วกั บ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2551 ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
รายไดจากการดําเนินงานรวม
-

ป 2551 มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 4,021 ลานบาท เติบโต 20% เมื่อเทียบกับ
ป 2550 มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 3,358 ลานบาท

กําไรขั้นตน
-

ป 2551 กําไรขั้นตน 1,535 ลานบาท เติบโต 24% เมื่อเทียบกับป 2550 มีกําไร
ขั้นตน 1,240 ลานบาท

กําไรสุทธิ
-

ป 2551 กําไรสุทธิ 650 ลานบาท เติบโต 3% เมื่อเทียบกับป 2550 มีกําไรสุทธิ 632
ลานบาท

กําไรตอหุน (EPS)
-

ป 2551 EPS = 2.03 บาท/หุน เทียบกับป 2550 EPS = 1.97 บาท/หุน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา
-

ป 2551 มีรายไดคาเชาและบริการรวม 812 ลานบาท เพิ่มขึ้น 37 ลานบาท หรือ 5%
จากป 2550 จากอาคารชินวัตรทาวเวอร 3, อาคารสํานักงานแจงวัฒนะ, Lotus
เพชรเกษม 81, อาคารจอดรถ และสํานักงานพหลโยธิน, อาคารชุมสายโทรศัพท
เคลื่อนที่ อาคาร Maintenance Center และสํานักงานสาขาจํานวน 111 แหง
ทั่วประเทศ, อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2

-

SC ให LOTUS เชาที่เพชรเกษม 81 สัญญาเชา 15 ป (22/08/2551-21/08/2566)
คาเชา 75,000 บาท/เดือน ปรับขึ้น 5% ทุก 3 ป

-6-

ANET ปรับคาเชา อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2 ขึ้น 5% ตอป จาก 14.80 ลาน
บาท/เดือน เปน 15.54 ลานบาท/เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย

- ป 2551 มียอดขายรวมทุกโครงการ 886 ยูนิต มูลคารวม 3,714 ลานบาท เพิ่มขึ้น
42% YoY
-

สัดสวนของยอดขายแยกตามประเภทของสินคา : บานเดี่ยว : ทาวนเฮาส : อาคาร
ชุด เทากับ 51% : 20% : 29%

-

ณ 31 ธันวาคม 2551 มียอดขายรอการโอน (Backlog) รวม 574 ยูนิต มูลคารวม
1,601 ลานบาท (406 ลานบาท (25%) เปนยอดขายโครงการเซ็นทริค ซีน สุขุมวิท
64 ซึ่งจะสามารถรับรูรายไดในป 2552 และ 1,089 ลานบาท (68%) เปนยอดขาย
โครงการเซ็นทริค ซีน รัชวิภา ซึ่งจะสามารถรับรูรายไดในป 2553)

-

ป 2551 บริษัทฯ มีโครงการเปดขายทั้งหมด 7 โครงการ (1,333 ยูนิต/4,630 ลาน
บาท) ไดแก
ไตรมาส 1/2551
: โครงการบานเดี่ยว บางกอก บูเลอวารด รัชดา-รามอินทรา ราคาขายหลังละ 6-10
ลานบาท
: โครงการอาคารชุดเซ็นทริค ซีน รัชวิภา ราคาขายยูนิตละ 2-6 ลานบาท
ไตรมาส 2/2551
: โครงการบานเดี่ยว ไลฟบางกอก บูเลอวารด เพชรเกษม 81 ราคาขายหลังละ
4-6 ลานบาท
: โครงการทาวนเฮาสวิสตา อเวนิว เพชรเกษม 81 ราคาขายหลังละ 2-3 ลานบาท
ไตรมาส 3/2551
: โครงการทาวนเฮาสวิสตา ปารค วิภาวดี 2 ราคาขายหลังละ 3.5-6 ลานบาท
ไตรมาส 4/2551
: โครงการบานเดี่ยวแกรนด บางกอก บูเลอวารด เกษตร-นวมินทร ราคาขาย
หลังละ 17-30 ลานบาท
: โครงการทาวนเฮาสวิสตา ปารค แจงวัฒนะ ราคาขายหลังละ 3.5-6 ลานบาท

-

มีรายไดจากการขายรวม 3,209 ลานบาท (607 ยูนิต) เติบโต 25% YoY

-7-

สัดสวนการรับรูรายไดแยกตามประเภทของสินคาบานเดี่ยว : ทาวนเฮาส : อาคาร
ชุด เทากับ 64% : 24% : 12% โดย 12% ของรายไดจากการขาย หรือ 395 ลานบาท
เปนการรับรูรายไดจากโครงการเซ็นทริค ซีน อารีย 2 ซึ่งสรางเสร็จ และโอน
กรรมสิทธิ์หองชุดใหกับลูกคาแลวเสร็จในไตรมาส 3/2551

-

ป 2552 บริษัทฯ มีโครงการใหมเพื่อขาย จํานวน 9 โครงการ มูลคารวมประมาณ
6,400 ลานบาท ดังนี้

มติรั บรองจากผู ถือ หุน คื อ เสี ยงข างมากของผูถื อหุ น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสีย ง
ลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2551 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 231,880,072 หุน คิดเปนรอยละ 99.9996 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,030 หุน คิดเปนรอยละ 0.0004 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-8วาระที่ 4

อนุมัติงบการเงินประจําป 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ประธานเจาหนาที่ดานการเงิน รายงานสรุปงบการเงิน
ของบริษัทฯ ประจําป 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบโดยนางสาวประภาศรี
ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดยไดแสดงความเห็น
แบบไม มี เ งื่ อ นไขและงบการเงิ น ดั ง กล า วได ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล ว
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ สรุปขอมูลทางการเงินจากรายงานประจําป 2551 ซึ่งไดสงให
ผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญประชุม) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
2551

%

งบการเงินรวม (หนวย : บาท)
2550
%
% การ
เปลี่ยนแปลง

งบดุล
รวมสินทรัพย

9,053,088,592 100

8,520,877,413 100

6

รวมหนี้สิน

3,418,848,006

37.8

3,379,365,500

39.7

1

รวมสวนของผูถ ือหุน

5,634,240,586

62.2

5,141,511,913

60.3

10

รวมหนี้สินและสวนของ
ผูถือหุน

9,053,088,592

100

8,520,877,413

100

6

งบกําไรขาดทุน
รวมรายได

4,020,944,481 100

3,357,686,544 100

20

รวมตนทุน

(2,485,814,173) -62

(2,117,836,189) -63

17

กําไรสุทธิ

650,314,278

กําไรตอหุน (บาท)

2.03

16

632,483,951

19

3

1.97

มติ อ นุ มั ติ จ ากผู ถื อ หุ น คื อ เสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
กอนการลงมตินายแบงค งามอรุณโชติ ผูถือหุนซึ่งเปนผูรับมอบฉันทะจากสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทยและผูถือหุนรายอื่นมีขอสอบถามวา

-91. จากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ํา อยากทราบวาบริษัทฯ มีกลยุทธในการดํารงอัตรา
การเจริญเติบโตของยอดขาย และอัตราผลกําไรอยางไร
2. อยากทราบวาเพราะเหตุใดในป 2551 คาใชจายขายและบริหาร รวมทั้งคาภาษีเงินได
นิติบุคคลสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2550
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร และนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ไดรวมกันชี้แจงตอที่
ประชุมตามลําดับขอสอบถามของผูถือหุนวา
1. บริษัทฯ มีกลยุทธในการดํารงอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และอัตราผลกําไร
คือ
(1) มีการปรับโครงสรางองคกรของบริษัทฯ ใหมเพื่อลดจํานวนการเติบโตของ
บุคคลากร
(2) บริหารงบประมาณการลงทุนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
(3) มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินสถานการณตางๆ อยาง
ใกลชิด เพื่อจะไดปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง เชน ไมลงทุนในโครงการ
ที่มีขนาดใหญ แตจะลงทุนโดยเนนทําเลที่ตั้ง และโครงการที่สามารถเปดและ
ปดการขายไดอยางรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต
2. สาเหตุที่ในป 2551 คาใชจายขายและบริหาร รวมทั้งคาภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 เนื่องจากในป 2551 บริษัทฯ มีรายไดเติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2550
จํานวน 20% และมียอดขายลวงหนาที่ยังไมสามารถรับรูรายไดในป 2551 ซึ่งเปรียบเทียบยอดขายกับป
2550 มียอดขายเติบโตประมาณ 42% ซึ่งทั้งสองสวนตองมีการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อทําใหผล
ประกอบการเติบโตขึ้น ดังนั้น คาใชจายขายและบริหารจึงสูงขึ้นตามมา แตอยูในสัดสวนที่สอดคลองกับ
รายไดที่สูงขึ้น สําหรับคาภาษีเงินไดนั้นเติบโตตามผลกําไรสุทธิ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 231,880,072 หุน คิดเปนรอยละ 99.9996 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,030 หุน คิดเปนรอยละ 0.0004 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-10วาระที่ 5

อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2551

ประธานฯ รายงานวาบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอย
กวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล การจายเงินปนผลอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคต และจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนเปนหลัก
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานสิ้นสุด ณ ป 2550 ในอัตรา 0.65 บาทตอหุน (หกสิบหาสตางค)
จากผลประกอบการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีกําไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 609,810,979 บาท (หกรอยเกาลานแปดแสนหนึ่งหมื่นเการอยเจ็ดสิบ
เกาบาท ) คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหจายเงินปนผลประจําป 2551 อัตราหุนละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบ
สตางค) จากจํานวนหุนของบริษัทฯ จํานวน 321,000,000 หุน (สามรอยยี่สิบเอ็ดลานหุน) คิดเปนรอยละ
37 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น
224,700,000 บาท (สองรอยยี่สิบสี่ลานเจ็ดแสนบาท) ซึ่งต่ํากวานโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯ
กําหนดไว คือ ไมนอยกวารอยละ 40 เนื่องจากปจจุบันสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประสบภาวะ
ถดถอย และความเขมงวดในการใหสินเชื่อของสถาบันการเงินมีมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการรักษาสภาพ
คลองทางการเงินสําหรับการดําเนินงาน และขยายกิจการ จึงเห็นควรใหจายเงินปนผลต่ํากวานโยบายการ
จายเงินปนผล
ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 29 เมษายน 2552
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 30 เมษายน 2552 และกําหนดจายเงิน
ปนผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552
มติ อ นุ มั ติ จ ากผู ถื อ หุ น คื อ เสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
กอนการลงมติผูถือหุนมีขอสอบถามและแนะนําวาเงินปนผลไดรับเครดิตภาษีในอัตรา
เทาใด และในการประชุมครั้งตอไปขอใหบริษัทฯ ระบุขอมูลดังกลาวไวดวย
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ชี้แจงตอที่ประชุมวาเงินปนผลที่บริษัทฯ จายผูถือหุนที่
เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษีในอัตรารอยละ 25 ซึ่งจะระบุใหผูถือหุนทราบในหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จายและสําหรับขอแนะนําขางตนบริษัทฯ จะรับไปพิจารณา

-11ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2551 อัตราหุนละ 0.70
บาท (เจ็ดสิบสตางค) ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 231,880,072 หุน คิดเปนรอยละ 99.9996 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,030 หุน คิดเปนรอยละ 0.0004 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2551 เปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานวาจากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 609,810,979 บาท (หกรอยเกาลานแปดแสนหนึ่งหมื่นเการอยเจ็ดสิบเกาบาท)
ซึ่งคิดเปนกําไรตอหุน 1.90 บาท (หนึ่งบาทเกาสิบสตางค) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 116 และขอ บังคับของบริษัทฯ ขอ 47. กําหนดวาในกรณีที่บริษัทฯ มีกําไรจากการ
ประกอบการ บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ดังนั้น จากขอกําหนดนี้ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติใหจัดสรรเงินทุน
สํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานบาท) หรือรอยละ 5.08 ของ
กํ า ไรสุ ทธิ ซึ่ ง จะทํ า ให บ ริ ษั ทฯ มี เ งิ น ทุ น สํ า รองสะสมตามกฎหมายรวม จํ า นวน 129,100,000 บาท
(หนึ่งรอยยี่สิบเกาลานหนึ่งแสนบาท ) หรือรอยละ 3.68 ของทุนจดทะเบียน
มติจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินทุนสํารองจากผูถือหุน คือ เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินทุนสํารองตาม
กฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานบาท) ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 231,880,082 หุน คิดเปนรอยละ 99.9996 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,020 หุน คิดเปนรอยละ 0.0004 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-12วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2552

ประธานฯ รายงานวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 41(5) กําหนดวา กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุม
คือ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
แลวเห็นสมควรแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานผูสอบบัญชีเดิม
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2552 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ
1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 4 ป ตั้งแตป 2548-2551 หรือ
2. นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977
ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรายใหมยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากผูสอบ
บัญชีรายเดิม คือ นางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063
ไดลาออกจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
โดยผูสอบบัญชีดังกลาวมีความเปนอิสระไมมีความสัมพันธ และไมมีผลประโยชนสวน
ไดเสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
ทั้งนี้ กําหนดใหผูสอบบั ญชีคนใดคนหนึ่งขางต นเปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็น ตอ งบการเงิ นของบริ ษัทฯ และในกรณีที่ผู สอบบั ญชี ทั้ง สองทา นไมส ามารถปฏิ บัติ ง านได
ใหบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
ทําหนาที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ แทน
โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2552 รวมงบไตรมาส จํานวน 790,000 บาท (เจ็ดแสน
เกาหมื่นบาท) ซึ่งเปนจํานวนเงินที่มากกวาป 2551 จํานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) เนื่องจากปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้น โดยคาสอบบัญชีดังกลาวบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนอัตราที่เหมาะสมเนื่องจากใกลเคียง
กั บ บริ ษั ท อื่ น ที่ อ ยู ใ นธุ ร กิ จ เดี ย วกั น ทั้ ง นี้ ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
สอบบัญชีเดียวกัน โดยบริษัทฯและบริษัทยอยไมไดใชบริการอื่นจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
ที่ผูสอบบัญชีสังกัด และไมไดใชบริการอื่นใดจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
มติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีจากผูถือหุน คือ เสียงขางมาก
ของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-13กอนการลงมติ ผูถือ หุน มีขอสอบถามและแนะนําวา ผูสอบบั ญชีที่บริ ษัทฯ ขอเสนอ
แตงตั้งนั้นเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลาเทาไร และคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
เพิ่มขึ้นทุกปหรือไม โดยเสนอแนะวาจํานวนเงินคาตอบแทนของผูสอบบัญชีควรพิจารณาปรับตามการ
เติบโตของธุรกิจบริษัทฯ
นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน ผูอํานวยการอาวุโสสํานักบัญชี ชี้แจงตอที่ประชุมวาบริษัทฯ
ขอเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป
2552 ดังนี้
(1) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 4 ป ตั้งแตป 2548-2551
(2) นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 ยังไมเคยเปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ
โดยในอดีตที่ผานมาคาตอบแทนของผูสอบบัญชีไมไดปรับเพิ่มขึ้นทุกป และผูสอบ
บัญชีจะขอใหบริษัทฯ พิจารณาปรับคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตามปริมาณงานและการเติบโตของ
ธุรกิจบริษัท
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4664 หรือนางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ พรอมกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2552 รวมงบไตรมาส จํานวน 790,000 บาท (เจ็ดแสนเกา
หมื่นบาท) ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 231,848,072 หุน คิดเปนรอยละ 99.9858 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 33,030 หุน คิดเปนรอยละ 0.0142 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-14วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ พรอมกําหนด
ชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทและกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป
2552
8.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ

ประธานฯ รายงานวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอบังคับของบริษัท ฯ ขอ 20. กําหนดวาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออก
จากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจ
ถูกเลือกเขามารับตําแหนงใหมก็ได โดยในปนี้มีกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดตองออกจากตําแหนง
จํานวน 3 คน คือ
1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ
2. นายปรีชา เศขรฤทธิ์
: เขารับตํ าแหนงกรรมการแทนดร.ชัยวัฒน วิบูลยส วัสดิ์ จึง ใชอายุว าระของ
ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์
3. นางแนงนอย ณ ระนอง
: เขารับตําแหนงกรรมการแทนนายสหัส ตันติคุณ จึงใชอายุวาระของนายสหัส
ตันติคุณ
ทั้งนี้ กอนการประชุมบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเขา
รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการได ท างเว็ บ ไซด ข องบริ ษั ท ฯคื อ <www.scasset.com> ระหว า งวั น ที่
5 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเขารับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการ และในวาระนี้ขอบังคับของบริษัทฯ ไดกําหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการโดยใชคะแนนเสียงขางมาก โดยบริษัทฯ ใชวิธีการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลใหผูถือหุนได
พิจารณา
ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรวมกัน
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า กรรมการทั้ ง สามคนที่ พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตาม
พระราชบัญญัติบริษั ทมหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และเปน ผูที่ มีความรูความสามารถอัน เป น
ประโยชนตอบริษัทฯ และปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ อุตสาหะ จึงเห็นชอบใหเสนอกรรมการทั้งสามกลับ
เขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวาควร
เลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง
ซึ่งบริษัทฯ ไดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ, ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได, ตําแหนงปจจุบัน, คุณวุฒิการศึกษา
สูงสุด, การอบรมหลักสูตร IOD, ประสบการณทํางาน, จํานวนปที่เปนกรรมการในบริษัทฯ, การดํารง
ตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน, การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารใน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน, การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิด
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โดยการออกเสี ย งลงคะแนนขอให ผู ถื อ หุ น ใช สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมการเป น
รายบุคคล โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกใหแกผูถือหุนแลวในขณะลงทะเบียน และเพื่อให
กระบวนการประชุมเปนไปดวยความรวดเร็ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวภายหลังจาก
ผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลเสร็จเรียบรอยทั้งสามคนแลวเพื่อนําไปรวมคะแนน และบริษัทฯ
จะแจงผลคะแนนใหผูถือหุนทราบภายหลังจากลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลวเปนรายบุคคลทั้งสามคน
โดยเริ่มจาก
1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ
2. นายปรีชา เศขรฤทธิ์
3. นางแนงนอย ณ ระนอง
โดยประธานกรรมการและกรรมการอี ก 2 คน คื อ นายปรี ช า เศขรฤทธิ์ และนาง
แนงนอย ณ ระนอง เปนผูมีสวนไดเสียในวาระนี้ จึงขอออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราวเพื่อใหที่
ประชุม ผูถือหุนพิจารณาโดยอิสระ และเมื่อที่ประชุมมีมติเสร็จเรียบรอยแลว ประธานกรรมการและ
กรรมการจะเขารับทราบมติและดําเนินการประชุมตอไป โดยขอใหฝายเลขานุการบริษัทชวยดําเนินการ
เก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลตอไป
มติเลือกตั้งกรรมการจากผูถือหุน คือ เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลดวยคะแนนเสียงขางมาก
ดังนี้
1. อนุมัติเลือกตั้งใหนายรัฐ กิตติเวชโอสถ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท
(กรรมการอิสระ) กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 231,868,472 หุน คิดเปนรอยละ 99.9946 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-16- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,630 หุน คิดเปนรอยละ 0.0054 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. อนุมัติเลือกตั้งใหนายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน (กรรมการอิสระ) กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ดังนี้
- เห็นดวย 231,868,372 หุน คิดเปนรอยละ 99.9945 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,730 หุน คิดเปนรอยละ 0.0055 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. อนุ มั ติ เลื อ กตั้ ง ใหน างแน ง นอ ย ณ ระนอง กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน/กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 231,878,372 หุน คิดเปนรอยละ 99.9988 ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 1,500 หุน คิดเปนรอยละ 0.0006 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,230 หุน คิดเปนรอยละ 0.0006 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8.2 กําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
ประธานฯ รายงานวาดวยในวาระที่ 8.1 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติเสียงขางมากเลือกตั้ง
กรรมการเดิมทั้งสามคน กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให
กําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คงเดิมตามที่จดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย
ดังนี้
“นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นางเพ็ญโสม ดามาพงศ นางแนงนอย ณ ระนอง สองในสาม
คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท ”
มติกําหนดชื่อกรรมการจากผูถือหุน คือ เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

-17ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหกําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ คงเดิมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 231,880,072 หุน คิดเปนรอยละ 99.9996 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,030 หุน คิดเปนรอยละ 0.0004 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8.3 กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ รายงานวาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ที่ประชุมมีมติเปน
เอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวภายในวงเงิน 6,300,000 บาท (หกลานสามแสนบาท)
ซึ่งบริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนจริง จํานวน 5,670,000 บาท (หาลานหกแสนเจ็ดหมื่นบาท) ประกอบดวย
เงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุมของกรรมการ ซึ่งไมรวมของกรรมการผูซึ่งมีฐานะเปนผูบริหารของ
บริษัทฯ
- กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกจะไดรับเบี้ยประชุมในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ละ 20,000 บาท (สองหมื่ น บาท) และกรรมการอิ ส ระ หรื อ กรรมการ
บุคคลภายนอกซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยอื่นของบริษัทฯ จะไดรับเบี้ยประชุมในการ
ประชุม ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
- กรรมการอิ ส ระซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง เป น ประธานคณะกรรมการ หรื อ ประธาน
คณะกรรมการชุดยอยอื่นจะไดรับคาเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาท) โดยกรรมการ
ผูซึ่งมีฐานะเปนผูบริหารของบริษัทฯ ดวยจะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
ในป 2552 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
ไดพิจ ารณากลั่น กรองอยางละเอี ยดถึ งความเหมาะสมประการต างๆ โดยเทียบเคีย งกับอุ ตสาหกรรม
เดียวกัน และแผนการประชุมของคณะกรรมการแตละคณะในป 2552 จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนใหพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 ภายในวงเงินไมเกิน 6,300,000 บาท
(หกลานสามแสนบาท) เทาที่กําหนดไวในป 2551
มติกําหนดคาตอบแทนจากผูถือหุน คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
คะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

-18ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552
ภายในวงเงินไมเกิน 6,300,000 บาท (หกลานสามแสนบาท) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ดังนี้
- เห็นดวย 231,880,072 หุน คิดเปนรอยละ 99.9996 ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุม
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุม
- งดออกเสียง 1,030 หุน คิดเปนรอยละ 0.0004 ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุม
วาระที่ 9

อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (“ใบสําคัญแสดง
สิทธิ”) ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท จํานวน 2,700,000 หนวย (โครงการ
ESOP ครั้งที่ 5)

ประธานฯ รายงานวาบริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ”) ใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ แลวทั้งสิ้น จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ในป 2548 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 5,300,000 หนวย และบริษัทฯ
ไดจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 5,300,000 หุน (มูลคาหุนละ 10
บาท ) คิดเปนประมาณรอยละ 1.65 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ครั้งที่ 2 ในป 2549 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 2,600,000 หนวย และบริษัทฯ
ไดจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 2,600,000 หุน (มูลคาหุนละ 10
บาท ) คิดเปนประมาณรอยละ 0.81 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ครั้งที่ 3 ในป 2550 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 2,700,000 หนวย และบริษัทฯ ได
จัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 2,700,000 หุน (มูลคาหุนละ 10
บาท ) คิดเปนประมาณรอยละ 0.84 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ครั้งที่ 4 ในป 2551 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 2,700,000 หนวย และบริษัทฯ ได
จัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 2,700,000 หุน (มูลคาหุนละ 10
บาท ) คิดเปนประมาณรอยละ 0.84 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ รวมการจัดสรรหุน
สามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสี่ครั้ง คิดเปนรอยละ 4.14 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ
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หลักทรัพยแลวทั้งสี่โครงการ และเพื่อเปนการจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ ใหมีความตั้งใจในการทํางาน และสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ รวมถึงทํางานกับ
บริษัทฯ ตอไปในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอความเห็นชอบในการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 ตอคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 2,700,000
หนวย ใหแกกรรมการ และผูบริหารจํานวนไมเกิน 35 ราย ซึ่งตามรายละเอียดของโครงการไดกําหนด
ราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุน แตกตางจากโครงการ ESOP ครั้งที่ 1-4 คือ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1-4
กําหนดราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุนจากราคาปดของหุนของบริษัทฯ ที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยเฉลี่ยถวงน้ําหนักในชวงระยะเวลา 30 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน แตสําหรับ
โครงการ ESOP ครั้งที่ 5 นี้ บริษัทฯ ไดกําหนดราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุนจากราคาปดของหุนของ
บริษัทฯ ที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลี่ยถวงน้ําหนักในชวงระยะเวลา 15
วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ เพื่อให
สามารถกําหนดราคาการใชสิทธิใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนซึ่งเทากับราคาหุนละ
6.88 บาท (หกบาทแปดสิบแปดสตางค) แตเนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 52 ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ บริษัทฯ ซึ่งดําเนินการมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป ถาปรากฏวามีผลกําไรจะ
ไมสามารถเสนอขายหุนต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไวได ซึ่งจากราคาเฉลี่ยการใชสิทธิที่จะซื้อหุนตาม
โครงการ ESOP ครั้งที่ 5 นี้ มีราคาหุนละ 6.88 บาท (หกบาทแปดสิบแปดสตางค) ต่ํากวามูลคาหุนที่
จดทะเบียนไว (10 บาท) ดังนั้น จึงขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนกําหนดราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุนของ
กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในราคาหุนละ 10 บาท (สิบบาท) เทากับราคามูลคาหุนของบริษัทฯ
ที่จดทะเบียนไว และเปนราคาที่สูงกวาราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในชวงระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกัน
กอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ โดยเงื่อนไขของการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งสงใหผูถือหุนทราบพรอมหนังสือเชิญ
ประชุม
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจ
ในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจน
ดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
มติอนุมัติจากผูถือหุน คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงคัดคานการเสนอขายหลักทรัพยนี้
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สงเสริมผูลงทุนไทย และผูถือหุนรายอื่นมีขอสอบถามวา
1. ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ มี โ ครงการเสนอขายใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ต อ
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 1-5) เมื่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
มีการใชสิทธิซื้อหุน อยากทราบวาจะมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุนบริษัท SC (Price Dilution)
มากนอยเพียงไร
2. เพราะเหตุ ใ ดการกํ า หนดราคาการใช สิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น ตามโครงการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ โครงการ ESOP ครั้งที่ 5
จึงแตกตางจากครั้งที่ 1-4 ที่ผานมา และราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุนตามโครงการนี้จะต่ํากวา 10 บาท (สิบ
บาท) ไดหรือไม อยางไร
ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา
1. ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ มี โ ครงการเสนอขายใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ต อ
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1-5 นั้น บริษัทฯ ไดกําหนดราคาการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามราคาตลาดประกอบกับจํานวนการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญมีสัดสวนนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ
และเมื่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญก็มิไดหมายความวาหุนสามัญนั้น
จะนําออกขายในตลาดหลักทรัพยขณะเวลาเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น จึงไมนาจะมีผลกระทบหรือหากมี
ผลกระทบตอราคาตลาดของหุนนาจะเพียงเล็กนอย ซึ่งจากขอเท็จจริงตามโครงการ ESOP ที่ออกมาแลว
4 ครั้ง และสามารถใชสิทธิไดแลว 2 โครงการ คือ โครงการ ESOP ครั้งที่ 1และ 2 แตกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ ยังไมมีบุคคลใดใชสิทธิซื้อหุนสามัญ เนื่องจากราคาหุนในตลาดหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ต่ํากวาราคาที่กําหนดใหใชสิทธิที่จะซื้อหุนทุกโครงการ
2. สาเหตุที่การกําหนดราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุนตามโครงการเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ต อ กรรมการ และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ตามโครงการ ESOP ครั้ ง ที่ 5
แตกตางจากโครงการ ESOP ครั้งที่ 1-4 ที่ผานมา เนื่องจากบริษัทฯ ไดกําหนดราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุน
จากราคาปดของหุนของบริษัทฯ ที่ทําการซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในชวงระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ เพื่อใหสามารถกําหนดราคาการใชสิทธิใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม
สามัญผูถือหุน
และการกําหนดราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุนตามโครงการนี้ไมสามารถกําหนดราคาต่ํา
กวา 10 บาท (สิบบาท)ได เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ซึ่งมี
สาระสําคัญ คือ บริษัทฯ ซึ่งดําเนินการมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป ถาปรากฏวามีผลกําไรจะไมสามารถ
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ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 2,700,000 หนวย ตามโครงการ ESOP ครั้งที่
5 ตามรายละเอียดขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ ดังนี้
- เห็นดวย 231,876,072 หุน คิดเปนรอยละ 99.9978 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง 5,030 หุน คิดเปนรอยละ 0.0022 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 10

อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญจํานวน 2,700,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท)
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5

ประธานฯ รายงานวาปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,500,000,000 บาท
(สามพันหารอยลานบาท) และมีทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน 3,210,000,000 บาท (สามพันสองรอยสิบ
ลานบาท) ดังนั้น การที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ จํานวน 2,700,000 หนวย จึงไมจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 แตบริษัทฯ ตองขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนใหจัดสรรหุน
สามัญจํานวน 2,700,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) จากจํานวนหุนสามัญที่ยังมิไดมีการนํา
ออกจําหนาย จํานวน 15,700,000 หุน (สิบหาลานเจ็ดแสนหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท (สิบบาท)
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญประชุม)
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจ
ในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรใน
การจัด สรรหุน เพิ่ม ทุน ดัง กลา ว ตลอดจนการนํา หุน สามัญ เพิ่ม ทุน เขา จดทะเบีย นเปน หลัก ทรัพ ย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

-22มติอนุมัติจากผูถือหุน คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงคัดคาน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญจํานวน 2,700,000 หุน มูลคา
ที่ตราไวหุนละ 10 บาท ( สิบบาท ) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ ดังนี้
- เห็นดวย 231,865,972 หุน คิดเปนรอยละ 99.9935 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง 15,130 หุน คิดเปนรอยละ 0.0065 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 11

อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทในแตละ
รายที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ตามโครงการ ESOP
ครั้งที่ 5 ดังตอไปนี้

ประธานฯ รายงานวาตามขอ 12 (3) แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 กําหนดวามติที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติการเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการหรือพนักงานเฉพาะราย
ที่เกินกวารอยละหาของจํานวนหลักทรัพยทั้งหมดที่เสนอขายในแตละครั้ง ตองเปนมติอนุมัติสําหรับ
กรรมการหรือพนักงานดังกลาวเปนรายบุคคล โดยมติอนุมัติสําหรับแตละบุคคลตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมี
ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละหาของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
คัดคานในมตินั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งหมด 9 คน มีกรรมการของบริษัทฯ เพียง 1 คน คือ นางสาว
ยิ่งลักษณ ชินวัตร ที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 นี้ และกรรมการ
ทานนี้ กับผูบริหารระดับสูงอีกจํานวน 3 คน ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายในครั้งนี้ตามรายชื่อ คือ
1.
2.
3.
4.

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายพรชัย ศรีประเสริฐ
เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย

-23โดยบุคคลทั้งสี่ ถือเปนผูมีสวนไดเสียในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเชิญออกจากหอง
ประชุมเปนการชั่วคราวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาโดยอิสระ
นายชานนท โชติวิจิตร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รายงานตอ
ที่ประชุมวาการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในแตละรายที่จะ
ไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 นี้ ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ แลว สําหรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 นี้ บริษัทฯ ไดเสนอวา
มีกรรมการ และผูบริหารระดับสูงรวม 4 คน สมควรจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอย
ละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ คือ
จํานวน
(หนวย)
900,000

% ของ ESOP
ที่จัดสรร
33.33

2. นายพรชัย ศรีประเสริฐ
ประธานเจาหนาที่ดานเทคนิค

175,500

6.48

3. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
ประธานเจาหนาที่ดานปฏิบัติการ

175,500

6.48

4. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย
ประธานเจาหนาที่ดานการเงิน

175,000

6.48

รายชื่อ
1. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
ประธานกรรมการบริหาร
ในปที่ผานมา บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีการประชุม
กรรมการบริษัท 6 ครั้ง
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
มีสิทธิเขารวมประชุม 6 ครั้ง เขารวมประชุม 6 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง

คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน
และ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาสมควรอนุมัติใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงทั้งสี่
คนมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของโครงการ เนื่องจากเปนบุคคลผูมี
หนาที่รับผิดชอบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในสาระสําคัญ และเปนผูมีความรูและความสามารถ
มีความทุมเทในการทํางานใหบริษัทฯ มีความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดีเยี่ยม มีความซื่อสัตยสุจริต
มีความจงรักภักดีตอองคกร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ ดวยดีมาโดยตลอด
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 นี้ จะเปนแรงจูงใจใหการปฏิบัติงานของ
กรรมการและพนั ก งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และจะส ง ผลให บ ริ ษั ท ฯ มี ผ ลประกอบการที่ ดี
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ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเปนรายบุคคล ดังนี้
1. อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห แ ก น างสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร
ตามรายละเอียดขางตนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ ดังนี้
- เห็นดวย 231,865,382 หุน คิดเปนรอยละ 99.9932 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไมเห็นดวย 3,100 หุน คิดเปนรอยละ 0.0013 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง 12,620 หุน คิดเปนรอยละ 0.0055 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห แ ก น ายพรชั ย ศรี ป ระเสริ ฐ
ตามรายละเอียดขางตนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ ดังนี้
- เห็นดวย 231,865,372 หุน คิดเปนรอยละ 99.9932 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไมเห็นดวย 2,500 หุน คิดเปนรอยละ 0.0011 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง 13,230 หุน คิดเปนรอยละ 0.0057 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห แ ก เ รื อ อากาศเอกกรี เดชชั ย
ตามรายละเอียดขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ ดังนี้
- เห็นดวย 231,865,372 หุน คิดเปนรอยละ 99.9932 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม เ ห็ น ด ว ย 3,000 หุ น คิ ด เป น ร อ ยละ 0.0013 ของจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง 12,730 หุน คิดเปนรอยละ 0.0055 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห แ ก น ายอรรถพล สฤษฎิ พั น ธาวาทย
ตามรายละเอียดขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ ดังนี้

-25- เห็นดวย 231,865,372 หุน คิดเปนรอยละ 99.9932 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม เ ห็ น ด ว ย 4,500 หุ น คิ ด เป น ร อ ยละ 0.0019 ของจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง 11,230 หุน คิดเปนรอยละ 0.0049 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ประธานฯ แจ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาวาระครบถ ว นแล ว ส ว นการ
พิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัด
ประชุม โดยบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมไดทางเว็บไซดของ
บริษัทฯ คือ <www.scasset.com> ระหวางวันที่ 5 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 ปรากฏวาไม
มีผูถือหุนเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนา
อยา งไรก็ ดีพระราชบั ญญั ติบ ริษั ทมหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง
กําหนดวาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
กอนปดการประชุมผูถือหุนหลายรายมีขอสอบถามวา
1. เดิมบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสัดสวนรายไดคาเชากับรายไดจากการขายให
เติบโตควบคูกันไป อยากทราบวาเพราะเหตุใดในชวง 2-3 ป ที่ผานมา บริษัทฯ จึงมุงเนนรายไดจากการ
ขายมากกวารายไดจากคาเชา
2. จากขาวในหนาหนังสือพิมพที่วาลูกคาของบริษัทฯ 50% ไมผานการขออนุมัติ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินนั้น อยากทราบวาเปนความจริงหรือไม และบริษัทฯ มีมาตรการแกไขปญหานี้
อยางไร
3. แนวโนมจากรายไดคาเชาของอาคารเทคนิคพิเศษเปนอยางไร
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร และนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ไดรวมกันชี้แจงตอที่
ประชุมตามลําดับขอสอบถามของผูถือหุนวา
1. สาเหตุที่บริษัทฯ มุงเนนรายไดจากการขายมากกวารายไดจากคาเชาเพราะบริษัทฯ
ตอ งการรัก ษาสภาพคล อ งและกระแสเงิน สดให เพี ยงพอ แลว จึงจะไปขยายรายได จากค าเชา ตอ ไป
เนื่องจากการลงทุนในอาคารสํานักงานตองใชเงินทุนคอนขางสูง และรายไดที่จะคืนทุนชา ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปจจุบัน การใชเงินลงทุนตองใชอยางระมัดระวัง เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอผล
ประกอบการของบริษัทฯ แตบริษัทฯ ยังคงจะรักษาสัดสวนรายไดจากคาเชาใหเหมาะสมเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการลงทุน

-262. จากขาวในหนาหนังสือพิมพที่วาลูกคาของบริษัทฯ 50% ไมผานการขออนุมัติ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินนั้นเปนตัวเลขที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากลูกคาที่ไมผานการขออนุมัติสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินมีประมาณ 30%
ทั้ ง นี้ กลุ ม ลู ก ค า ของบริ ษั ท ฯ ส ว นใหญ อ ยู ร ะดั บ B ซึ่ ง ถื อ ว า มี กํ า ลั ง ซื้ อ แต อ าจมี
บางสวนที่ไมผานการขออนุมัติสินเชื่อ อันมีสาเหตุมาจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอย และสถาบัน
การเงินคอนขางเขมงวดในการพิจารณาใหสินเชื่อ ซึ่งทางบริษัทฯ มีมาตรการติดตามลูกคา รวมทั้งดูแล
ประสานกับสถาบันการเงินอยางใกลชิด
3. บริษัทยอยของบริษัทฯ เปนผูดําเนินการหลักในการลงทุนในอาคารเทคนิคพิเศษ
ซึ่งที่ผานมาผูเชาหลักจะมีการขอเชาอาคารเพื่อขยายกิจการของผูเชาอยางตอเนื่อง ดังนั้น บริษัทยอยจึงมี
รายไดคาเชาเติบโตอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน
ในที่ประชุมไมมีผูถือหุนทานใดจะเสนอขอพิจารณาวาระอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงกลาว
ขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่สละเวลาอันมีคาเขารวมประชุมในวันนี้ และขอปดการประชุม

ปดประชุม เวลา 16.30 นาฬิกา

ลงชื่อ ________________________________ ประธานที่ประชุม
(นายรัฐ กิตติเวชโอสถ)

ลงชื่อ ________________________________ เลขานุการบริษัท
(นายสมบูรณ คุปติมนัส)

