รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
ของ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 14.00นาฬิกา
ณ หอง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3
เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ครั้งนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะในขณะเปดการประชุมรวม 206 ราย นับรวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 230,306,554 หุน
คิดเปนอัตรารอยละ 71.7465 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จํานวน 321,000,000 หุน ครบเปน
องคประชุมตามขอบังคับของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ระหวางการ
ประชุมมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 20 ราย นับรวมจํานวนหุนได
ทั้งสิ้น 6,663,201 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 2.0759 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมการประชุม
ครั้งนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 226 ราย นับรวมจํานวนหุนได
ทั้งสิ้น 236,969,755 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 73.8224 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จํานวน
321,000,000 หุน โดยมีนายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม และมีกรรมการเขา
รวมประชุมครบ จํานวน 9 คน โดยกรรมการบางคนไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ
ด ว ย คื อ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทน 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
กรรมการและกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทน

-2โดยการประชุ ม วั น นี้ มี ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ที่ กํ า กั บ ดู แ ลแต ล ะสายงาน และดํ า รง
ตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรก เขารวมประชุมจํานวน 9 คน โดยผูบริหารบางคนไดดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเปนคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ อีก 1 คณะ โดยมีรายนาม
ดังนี้
1. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
ประธานเจ า หน า ที่ ด า นปฏิ บั ติ ก าร และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย
ประธานเจาหนาที่ดานการเงิน และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
3. นายยุทธนา ตันติยานนท
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักพัฒนาทรัพยสิน
4. นางสาวจรัญญา ตั้งบรรเจิดสุข
ผู อํ า นวยการอาวุ โ สสํ า นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คล
และธุรการ
5. นางปรารถนา แพทยสมาน
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักการเงิน
6. นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักบัญชี และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
7. นายสุริยา เปลี่ยนสี
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักบริหารทรัพยสิน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวพรรณี ธาราพัฒน
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักตรวจสอบภายใน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายสมบูรณ คุปติมนัส
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักกฎหมาย และเลขา
นุการบริษัท
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 รวมทั้งดูแลใหการประชุมผูถือหุนใหเปนไป
อยางโปรงใส 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 ไดแจงขั้นตอนใหผูถือหุนทุกคนทราบกอนการ
ประชุม ดังนี้

-31. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบัตรลงคะแนนเสียงที่เจาหนาที่ไดจัดเตรียมใหขณะ
ลงทะเบียนกอนการประชุม ซึ่งผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ถืออยู โดยถือวาหนึ่งหุนมี
หนึ่งเสียง สําหรับผูรับมอบฉันทะซึ่งผูถือหุนไดออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลววาเห็นดวย หรือไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงคของผูถือหุน ผูรับมอบ
ฉันทะจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
2. เมื่อ จบการชี้แจงจากกรรมการในแต ละวาระการประชุ ม ประธานฯ จะสอบถาม
ผู ถื อ หุ น และเป ด โอกาสให แ สดงความคิ ด เห็ น โดยผู ถื อ หุ น คนใดประสงค จ ะแสดงความคิ ด เห็ น ให
ยกมือขึ้น พรอมแจงชื่อ-นามสกุล และจํานวนหุนที่ถือกอนแสดงความคิดเห็น หากไมมีผูถือหุนทานใด
มีความเห็นแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไมเห็นดวย หรือตองการงดออกเสียง ประธานฯ
จะผานไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทเห็นดวย หรืออนุมัติตามที่
คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนใหรับทราบในแตละวาระการประชุม
3. หากมีผูถือหุนคนใดไมเห็นดวยตามที่คณะกรรมการนําเสนอ หรือตองการงดออก
เสี ย งในวาระใด ขอให ผู ถื อ หุ น คนนั้ น ยกมื อ ขึ้ น เมื่ อ ประธานฯ ที่ ป ระชุ ม กล า วสอบถามผู ถื อ หุ น จบ
ในกรณีนี้ ประธานฯ จะให ผูถือ หุนผู ซึ่ง ไมเห็ นดว ย หรือต องการงดออกเสี ยง สงบั ตรลงคะแนนเสีย ง
ที่เจาหนาที่ไดจัดเตรียมใหขณะลงทะเบียนกอนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นใหเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ เพื่อจะนํามารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นวา มีคะแนนเสียงเห็นดวยเทาไร ไมเห็นดวยเทาไร และ
งดออกเสียงเทาไร แจงใหที่ประชุมรับทราบ
ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและไดออก
เสียงลงคะแนนมาในแตละวาระแลววา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกการออก
เสียงตามความประสงคของผูถือหุนรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแตละ
วาระ
4. ในวาระเลือ กตั้งกรรมการ ผูถือหุนอาจไมเห็นดวยกับกรรมการบางคนที่บริษัทฯ
เสนอแต ง ตั้ ง ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น สามารถแสดงความเห็ น ได โ ดยอิ ส ระ บริ ษั ท ฯจะเชิ ญ กรรมการ
ผูถูกเสนอแตงตั้งออกนอกหองประชุม และเพื่อความโปรงใส บริษัทฯ ขอใหผูถือหุนทุกคนที่เขารวม
ประชุมลงคะแนนเสียงแบบใชบัตรลงคะแนนเสียงวาจะลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
เพื่อ เลือ กตั้ งกรรมการเป นรายบุ คคล โดยใชบัตรลงคะแนนเสี ย งที่บริ ษัทฯ ไดแจกใหแก ผูถื อหุนแล ว
ในขณะที่ลงทะเบียน
และเพื่ อ ให ก ระบวนการประชุ ม เป น ไปด ว ยความรวดเร็ ว บริ ษั ท ฯ จะขอเก็ บ บั ต ร
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลภายหลังจากผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนเสร็จเรียบรอย
แลวในคราวเดียวกัน ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาใหสามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการรวมคะแนนจาก
ผูถือหุนไดรวดเร็วขึ้น

-45. ผูถือหุนคนใดไมเขาใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจาหนาที่ซึ่งจะ
คอยอํานวยความสะดวก และอธิบายใหเขาใจได
โดยการประชุ 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 เพื่อใหบริการ
แก ผูถื อ หุ น ที่ส นใจ และไม มีโ อกาสเขา ร วมประชุ ม รวมทั้ง เปด โอกาสให ผูถื อหุ น สามารถส งคํ าถาม
ลวงหนามายังบริษัทฯ กอนวันประชุมเพื่อสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับการประชุมในแตละวาระ หรือ
ขอมูลอื่นที่สําคัญของบริษัทฯ นับตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2553-15 เมษายน 2553 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุน
สงคําถามลวงหนาแตอยางใด
ประธานฯ กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1

ประธานแจงใหที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ในนามของคณะกรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งาน
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณผูถือหุนที่กรุณาสละเวลาเขารวมประชุม
และผูถือหุนที่ไมสามารถมาเขารวมประชุมแตชมการถายทอดสดการประชุมผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ
รวมถึงผูถือหุนที่มีอุปการคุณชวยอุดหนุนธุรกิจของบริษัทฯ แมวาในปที่ผานมาจะมีปญหาดานเศรษฐกิจ
โลกและของประเทศ แตบริษัทฯ ก็ยังสามารถฟนฝาอุปสรรคและประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายเปน
อยางดี ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะยังคงไดรับการสนับสนุนจากผูถือหุนตลอดไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอม
หนังสือเชิญประชุม)
มติ รั บ รองจากผู ถื อ หุ น คื อ เสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน

-5ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 236,644,685 หุน คิดเปนรอยละ 99.8628 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 325,070 หุน คิดเปนรอยละ 0.1372 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2552

นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร ประธานกรรมการบริ ห าร รายงานสรุ ป เกี่ ย วกั บ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2552 ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
รายไดจากการดําเนินงานรวม
-

ป 2552 มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 4,732 ลานบาท เติบโต 18% เมื่อเทียบกับป
2551 มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 4,021 ลานบาท

กําไรขั้นตน
-

ป 2552 กําไรขั้นตน 1,852 ลานบาท เติบโต 21% เมื่อเทียบกับป 2551 มีกําไรขั้นตน
1,535 ลานบาท

กําไรสุทธิ
-

ป 2552 กําไรสุทธิ 764 ลานบาท เติบโต 17% เมื่อเทียบกับป 2551 กําไรสุทธิ 650
ลานบาท

กําไรตอหุน (EPS)
-

ป 2552 EPS = 2.38 บาท/หุน เทียบกับป 2551 EPS = 2.03 บาท/หุน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย
-

ป 2552 มีโครงการเปดใหม 7 โครงการ รวม 535 ยูนิต มูลคารวม 4,335 ลานบาท
ไดแก

-6ไตรมาส 2/2552
: โครงการบานเดี่ยวแกรนด บางกอก บูเลอวารด รัชดา-รามอินทรา
: โครงการออฟฟซ เพลส ประชาชื่น
ไตรมาส 3/2552
: โครงการบานเดี่ยวบางกอก บูเลอวารด สาทร-ปนเกลา
: โครงการทาวนเฮาสวิสตา ปารค รัชดา-รามอินทรา
ไตรมาส 4/2552
: โครงการบานเดี่ยวบางกอก บูเลอวารด รามอินทรา กม. 2
: โครงการบานเดี่ยวไลฟ บางกอก บูเลอวารด รัชวิภา
: โครงการเวิรคเพลส รัชดา-รามอินทรา
-

ยอดขาย (Pre-Sale) จํานวน 848 ยูนิต มูลคารวม 4,427 ลานบาท เติบโต 19%

-

สัดสวนของยอดขายแยกตามประเภทของสินคา : บานเดี่ยว : ทาวนเฮาส : อาคาร
ชุด เทากับ 18% : 30% : 52% เมื่อเทียบกับป 2551 เทากับ 29% : 20% : 51%

-

โครงการที่ มี ย อดขายสู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรก คื อ โครงการบางกอก บู เ ลอวาร ด
ราชพฤกษ-พระราม 5 โครงการเซ็นทริค ซีน รัชวิภา โครงการแกรนด บางกอก
บูเลอวารด รัชดา-รามอินทรา โครงการบางกอก บูเลอวารด สาทร-ปนเกลา และ
โครงการวิสตา อเวนิว เพชรเกษม 81

-

มีรายไดจากการขายรวม 3,903 ลานบาท เติบโต 22% จากป 2551

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชาและบริการ
-

ป 2552 มีรายไดคาเชาและบริการรวม 829 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17 ลานบาท หรือ 2%
จากป 2551 จากอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 อาคารสํานักงานแจงวัฒนะ Lotus
เพชรเกษม 81 อาคารจอดรถ และสํานักงานพหลโยธิน อาคารชุมสายโทรศัพท
เคลื่อนที่ อาคาร Maintenance Center และสํานักงานสาขาจํานวน 111 แหง
ทั่วประเทศ และอาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2

-

อัตราคาเชาและบริการเฉลี่ย/ตารางเมตร/เดือน คือ Plaza 516 บาท และ Office 489
บาท

-7รายงานความคืบหนางานกอสรางป 2552
(1) โครงการบานเดี่ยว
: โครงการบางกอก บูเลอวารด ราชพฤกษ-พระราม 5 งานกอสรางแลวเสร็จ
100% มียอดขาย (Pre-Sale) 96% ปจจุบันคงเหลือจํานวน 5 ยูนิต จากจํานวน 20
ยูนิต
: โครงการแกรนด บางกอก บูเลอวารด รัชดา-รามอินทรา งานกอสรางแลวเสร็จ
100% มียอดขาย (Pre-Sale) 79% ปจจุบันคงเหลือจํานวน 8 ยูนิต จากจํานวน 39
ยูนิต
: โครงการบางกอก บูเลอวารด สาทร-ปนเกลา งานกอสรางแลวเสร็จ 60% มี
ยอดขาย (Pre-Sale) 21% ปจจุบันคงเหลือจํานวน 172 ยูนิต จากจํานวน 217
ยูนิต
: โครงการบางกอก บูเลอวารด รามอินทรา กม. 2 งานกอสรางแลวเสร็จ 70%
มียอดขาย (Pre-Sale) 12% ปจจุบันคงเหลือจํานวน 65 ยูนิต จากจํานวน 74 ยูนิต
: โครงการไลฟ บางกอก บู เ ลอวาร ด รั ช วิ ภ า งานก อ สร า งแล ว เสร็ จ 65%
มียอดขาย (Pre-Sale) 28% ปจจุบันคงเหลือจํานวน 50 ยูนิต จากจํานวน 69 ยูนิต
(2) โครงการทาวนเฮาส และโฮมออฟฟซ
: โครงการวิสตา ปารค แจงวัฒนะ งานกอสรางแลวเสร็จ 100% มียอดขาย (PreSale) 88% ปจจุบันคงเหลือจํานวน 14 ยูนิต จากจํานวน 115 ยูนิต
: โครงการวิสตา ปารค รัชดา-รามอินทรา งานกอสรางแลวเสร็จ 98% มียอดขาย
(Pre-Sale) 58% ปจจุบันคงเหลือจํานวน 45 ยูนิต จากจํานวน 108 ยูนิต
: โครงการวิสตา อเวนิว เพชรเกษม 81 งานกอสรางแลวเสร็จ 100% มียอดขาย
(Pre-Sale) 94% ปจจุบันคงเหลือจํานวน 16 ยูนิต จากจํานวน 149 ยูนิต
: โครงการเวิรคเพลส รัชดา-รามอินทรา งานกอสรางแลวเสร็จ 100% มียอดขาย
(Pre-Sale) 90% ปจจุบันคงเหลือจํานวน 2 ยูนิต จากจํานวน 20 ยูนิต

-8(3) โครงการอาคารชุด
: โครงการเซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64 งานกอสรางแลวเสร็จ 100% มียอดขาย (PreSale) 100%
: โครงการเซ็นทริค ซีน รัชวิภา งานกอสรางแลวเสร็จ 65% มียอดขาย (Pre-Sale)
84% ปจจุบันคงเหลือจํานวน 115 ยูนิต จากจํานวน 704 ยูนิต
เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในป 2553 คือ ยอดขาย และรายไดเติบโตตอเนื่อง
ไมต่ํากวา 20% โดยมีโครงการตอเนื่องจากป 2552 จํานวน 10 โครงการ มูลคา 3,091 ลานบาท และ
โครงการใหม จํานวน 12 โครงการ มูลคา 11,000 ลานบาท
มติ รั บ รองจากผู ถื อ หุ น คื อ เสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ผูถือหุนมีขอสอบถามและใหคําแนะนํากอนการลงมติ จํานวน 3 ราย โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้
1. ตามที่บริษัทฯ วางเปาหมายการดําเนินธุรกิจในป 2553 วา ยอดขายและรายไดจะ
เติบโตตอเนื่องไมต่ํากวา 20% นั้น อยากทราบวาบริษัทฯ มั่นใจในการรักษาอัตราการเจริญเติบโตของ
รายได กําไร เพียงใด และจะจายเงินปนผลในอัตราเทาเดิมหรือสูงขึ้นกวาเดิม
2. ที่ดิน และอาคารชินวัตร 1 และ 2 เดิมเปนทรัพยสินของบริษัทฯ ใชหรือไม
3. กองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรค (ANET) เปนกองทุนประเภทใด และที่ดิน - อาคารของ
กองทุนเปนสิทธิแบบซื้อขาด (Free Hold) หรือ สิทธิการเชา (Lease Hold) รวมทั้งผูบริหารคือใคร
4. การซื้อที่ดินและอาคารชินวัตร1 และ 2 คืนจากกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรค (ANET)
จะมีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินตอทุนหรือไม อยางไร
5. อยากทราบวาผลประกอบการของไตรมาส 1/2553 เปนอยางไร
6. ในรายงานประจําปของบริษัทฯ ขอใหลงรูปภาพเพิ่มขึ้นเชน ภาพผูถือหุนเขาเยี่ยมชม
โครงการ กิจกรรมเพื่อสังคม และพนักงานของบริษัทฯ ที่มีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น

-9นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร ชี้ แ จงข อ สอบถามต อ ที่ ป ระชุ ม ข อ 1. และนายอรรถพล
สฤษฎิพันธาวาทย ประธานเจาหนาที่ดานการเงิน ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมขอ 2. ถึง ขอ 5. วา
1. จากเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในป 2553 นั้น บริษัทฯ มีโครงการรวม
ทั้งสิ้น 22 โครงการ โดยมีมูลคารวมประมาณ 14,000 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจวาจะสามารถ
รักษาการเจริญเติบโตของรายได กําไร ไดตามเปาหมายที่วางไว และในสวนของการจายเงินปนผลนั้น
บริ ษั ทฯ จะพยายามจ ายเงิ นป นผลให เป นไปตามนโยบาย แต จะมี การเปลี่ ยนแปลงหรื อไม จะพิ จารณา
ประกอบกับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคตดวย
2. เดิมที่ดิน และอาคารชินวัตร 1 เปนทรัพยสินของบริษัท เอสซี ออฟฟซ ปารค จํากัด
และที่ดิน และอาคารชินวัตร 2 เปนทรัพยสินของบริษัท โอเอไอ แอสเสท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
3. กองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรค (ANET) เปนกองทุน Property Fund ประเภท 4 โดย
ที่ดิน - อาคารของกองทุนเปนสิทธิแบบซื้อขาด (Free Hold) ซึ่งมีบริษัท เอสซี ออฟฟซ ปารค จํากัด เปน
ผูบริหาร
4. การซื้อที่ดิน - อาคารชินวัตร 1 และ 2 คืนจากกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรค (ANET)
จะไมมีผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินตอทุน เพราะวงเงินกูที่บริษัทฯ จะใชซื้อที่ดิน-อาคารชินวัตร 1 และ 2
ประมาณ 840,000,000 บาท (แปดรอยสี่สิบลานบาท) ซึ่งปจจุบันไดบันทึกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.
จํานวน 840,000,000 บาท (แปดรอยสี่สิบลานบาท) เปนเงินกูอยูกอนแลว
5. ขณะนี้ผลประกอบการของไตรมาส 1/2553 อยูระหวางการสอบทานจากผูตรวจสอบ
บัญชี และยังไมผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งยังไมแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงยัง
ไมสามารถเปดเผยได ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะยอดขาย (Pre-sale) ของไตรมาสที่ 1/2553 บริษัทฯ มียอดขาย
ที่เติบโตดีกวาไตรมาส 1/2552
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาขอรับขอแนะนําของผูถือหุนในขอ 6. ไวพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2552 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 236,644,685 หุน คิดเปนรอยละ 99.8628 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 325,070 หุน คิดเปนรอยละ 0.1372 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-10วาระที่ 4

อนุมัติงบการเงินประจําป 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2552
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบโดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดยไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขและ
งบการเงินดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ สรุปขอมูลทางการเงินจากรายงานประจําป 2552 ซึ่งไดสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญ
ประชุม) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

2552

%

งบการเงินรวม (หนวย : บาท)
2551
%
% การ
เปลี่ยนแปลง

10,855,728,486

100

9,053,088,592 100

20

รวมหนี้สิน

4,682,180,486

43.1

3,418,848,006

37.8

37

รวมสวนของผูถ ือหุน

6,173,548,000

56.9

5,634,240,586

62.2

10

รวมหนี้สินและสวนของ
ผูถือหุน

10,855,728,486 100

9,053,088,592

100

20

งบกําไรขาดทุน
รวมรายได

4,732,169,780 100

4,020,944,481 100

18

รวมตนทุน

(2,880,479,347) -61

(2,485,814,173) -62

16

งบดุล
รวมสินทรัพย

กําไรสุทธิ

764,007,414

กําไรตอหุน (บาท)

2.38

16

650,314,278

16

17

2.03

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

-11ผูถือหุนมีขอสอบถามกอนการลงมติ จํานวน 2 ราย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. จากรายงานประจําป 2552 หนา 99 อยากทราบวาคาใชจายบริหารหมายถึงอะไรและ
เพราะเหตุใดในป 2552 จึงเพิ่มขึ้นจากป 2551 ประมาณ 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาท)
2. จากรายงานประจําป 2552 หนา 99 อยากทราบวาขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย จํานวน 51,119,004 บาท (หาสิบเอ็ดลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเกาพันสี่บาท) หมายถึง
อะไร
3. จากรายงานประจําป 2552 หนา 96 เพราะเหตุใดลูกหนี้การคา ตั๋วเงินรับและมูลคางาน
ที่เสร็จยังไมไดเรียกเก็บ เพิ่มขึ้นจาก 24,412,555 บาท (ยี่สิบสี่ลานสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหารอยหาสิบหา
บาท) ในป 2551 เปน 218,846,554 บาท (สองรอยสิบแปดลานแปดแสนสี่หมื่นหกพันหารอยหาสิบสี่บาท)
ในป 2552
4. จากรายงานประจําป 2552 หนา 97 อยากทราบวาหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ ในป
2553 จะเปนอยางไร
5. จากรายงานประจําป 2552 หนา 127 เพราะเหตุใดภาษีเงินไดนิติบุคคลป 2552 เพิ่มขึ้น
จากป 2551 ประมาณ 100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาท)
6. บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับสัดสวนรายไดของคาเชา คาบริการ กับรายไดจากการขาย
อยางไร
7. บริษัทฯ มีนโยบายจะไปพัฒนาโครงการในตางจังหวัด เชน เชียงใหม ภูเก็ต หรือไม
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมขอ 1. ถึง ขอ 4. นายวิทิต
วิศาลพัฒนะสิน ผูอํานวยการอาวุโสสํานักบัญชี ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมขอ 5. และนางสาวยิ่งลักษณ
ชินวัตร ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมขอ 6. และ ขอ 7. วา
1. คาใชจายบริหาร หมายถึง คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่บริษัทฯ รับเพิ่ม ตลอดจน
คาใชจายสํานักงานที่เพิ่มตามจํานวนโครงการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหคาใชจายบริหารในป 2552
สูงขึ้นประมาณ 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551
2. การขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย หมายถึง การปรับตาม
เกณฑของกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรค (ANET) ที่กําหนดใหประเมินมูลคาตามราคายุติธรรมปเวนป ซึ่ง
ในป 2551-2552 อัตราคาเชาในยานพหลโยธินมีอัตราลดลงทําใหมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว
ลดลง
3. สาเหตุที่ในป 2552 ลูกหนี้การคา ตั๋วเงินรับและมูลคางานที่เสร็จยังไมไดเรียกเก็บ
เพิ่มขึ้นจากป 2551 เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายอาคารชุดโครงการเซ็นทริคซีน สุขุมวิท 64 และ เซ็นทริค
ซีน รัชวิภา

-124. บริษัทฯ มีนโยบายในการดํารงอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมเกินอัตรา 1:1 ดังนั้น ในป
2553 หนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ อาจจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนโครงการที่เพิ่มขึ้น
5. อั ต ราภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลในป 2552 มี 2 อั ต รา คื อ 25% สํ า หรั บ กํ า ไรไม เ กิ น
300,000,000 บาท (สามรอยลานบาท) และ 30% สําหรับกําไรที่เกิน 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาท)
แตสําหรับป 2551 มีอัตราเดียว คือ 25% ดังนั้น จึงทําใหภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2552 เพิ่มขึ้นจากป 2551
6. นโยบายเกี่ ย วกับสั ดสว นรายไดของคาเชา คา บริ การ กับรายได จากการขาย คื อ
บริษัทฯ จะพิจารณา demand และผลตอบแทนจากการลงทุน ตลอดจนสภาพคลองเปนหลักในการเลือก
ลงทุน ดังนั้น ปจจุบันบริษัทฯ จะรักษาสัดสวนรายไดจากคาเชา คาบริการ กับรายไดจากการขายในสัดสวน
20 : 80
7. บริษัทฯ เห็นวาปจจุบันความตองการซื้อของคนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อยู ใ นระดั บ สู ง และเป น ที่ น า พอใจ ดั ง นั้ น นโยบายของบริ ษั ท ฯ จึ ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การลงทุ น ใน
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลโดยขยายโครงการอย า งต อ เนื่ อ ง แต สํ า หรั บ การพั ฒ นาโครงการใน
ตางจังหวัดนั้น ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาความเปนไปได ซึ่งตองพิจารณาทําเลที่ตั้ง และความลงตัวของ
โครงการประกอบดวย
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 236,644,685 หุน คิดเปนรอยละ 99.8628 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 325,070 หุน คิดเปนรอยละ 0.1372 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2552

ประธานฯ รายงานวาบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล การจายเงินปนผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับผล
ประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะตอง
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนเปนหลัก

-13ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานสิ้นสุด ณ ป 2551 ในอัตรา 0.70 บาทตอหุน (เจ็ดสิบสตางค) ทั้งนี้ จากผลประกอบการของ
บริ ษั ท ฯ สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2552 บริ ษั ท ฯมี กํ า ไรสุ ท ธิ จ ากงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ จํ า นวน
733,983,887 บาท (เจ็ดรอยสามสิบสามลานเกาแสนแปดหมื่นสามพันแปดรอยแปดสิบเจ็ดบาท ) มากกวา
กําไรสุทธิป 2551 ที่มีกําไรสุทธิ จํานวน 609,810,979 บาท (หกรอยเกาลานแปดแสนหนึ่งหมื่นเการอยเจ็ด
สิบเกาบาท) เปนจํานวนเงิน 124,172,908 บาท (หนึ่งรอยยี่สิบสี่ลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเการอยแปด
บาท) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหจายเงินปนผลประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 0.90 บาท (เกาสิบ
สตางค) จากจํานวนหุนของบริษัทฯ จํานวน 321,000,000 หุน (สามรอยยี่สิบเอ็ดลานหุน) คิดเปนรอยละ 39
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งมากกวาป 2551 รวมเปนเงิน
ปนผลที่จายทั้งสิ้น 288,900,000 บาท (สองรอยแปดสิบแปดลานเกาแสนบาท) ทั้งนี้ เพื่อเปนการรักษา
สภาพคลองทางการเงินสําหรับการดําเนินงานและการลงทุนขยายกิจการในภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศที่ยังมีความไมแนนอนและสถาบันการเงินมีความเขมงวดในการใหสินเชื่อ ดังนั้น จึงเห็นควรให
จายเงินปนผลในอัตราดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 28 เมษายน 2553 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 29 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงิน
ปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553
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
ผู ถื อ หุ น 1 ราย แสดงความเห็ น ก อ นการลงมติ ว า ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ การจ า ยเงิ น ป น ผล
ประจําป 2552 ของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.90 บาท (เกาสิบสตางค) ซึ่งคิดเปนรอยละ 39 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนการจายต่ํากวานโยบายการจายเงินปนผล
ที่บริษัทฯ กําหนดไวคือไมนอยกวารอยละ 40 ทั้งนี้ เพราะเหตุวาบริษัทฯ มีกําไรตอหุน เทากับ 2.29 บาท
(สองบาทยี่สิบเกาสตางค) หากจายเงินปนผลรอยละ 50 จะเทากับประมาณหุนละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบ
สตางค) ประกอบกับบริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประมาณ 745,000,000 บาท (เจ็ดรอยสี่สิบหา
ลานบาท) จึงเห็นวาบริษัทฯ ควรจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค)

-14ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ คือไมนอยกวา
รอยละ 40 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล อัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงได
ขึ้นอยูกับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอง ความจําเปน และสภาพเศรษฐกิจ สําหรับ
ความเห็นของผูถือหุนที่เสนอใหบริษัทฯ จายเงินปนผลเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทฯ ขอรับไวพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2552 อัตราหุนละ 0.90
บาท (เกาสิบสตางค) ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 236,956,685 หุน คิดเปนรอยละ 99.9945 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 13,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.0055 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 70 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2552 เปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานวาจากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 733,983,887 บาท (เจ็ดรอยสามสิบสามลานเกาแสนแปดหมื่นสามพันแปดรอย
แปดสิบเจ็ดบาท) ซึ่งคิดเปนกําไรตอหุน 2.29 บาท (สองบาทยี่สิบเกาสตางค) ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 47. กําหนดวาในกรณีที่บริษัทฯ มีกําไร
จากการประกอบการ บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ
หาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน
จากขอ กําหนดนี้ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําป 2552 เปนเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 37,000,000 บาท (สามสิบเจ็ดลานบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 5.04 ของกําไรสุทธิ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีเงินทุนสํารองสะสมตามกฎหมายรวม จํานวน
166,100,000 บาท (หนึ่งรอยหกสิบหกลานหนึ่งแสนบาท ) หรือคิดเปนรอยละ 4.74 ของทุนจดทะเบียน
มติจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินทุนสํารองจากผูถือหุน คือ เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-15ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
เพิ่มขึ้นอีก จํานวน 37,000,000 บาท (สามสิบเจ็ดลานบาท) ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 236,642,685 หุน คิดเปนรอยละ 99.8620 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 2,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.0008 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 325,070 หุน คิดเปนรอยละ 0.1372 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2553

ประธานฯ รายงานวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 41(5) กําหนดวา กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุม คือ
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว
เห็นสมควรแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานผูสอบบัญชีเดิมเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2553 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูสอบบัญชี
ทั้ ง สองคนทํ า งานได อ ย า งเหมาะสมครบถ ว น มี ค วามเป น อิ ส ระ และไม มี ค วามสั ม พั น ธ หรื อ ไม มี
ผลประโยชน ส ว นได เ สี ย ใดๆ กั บ บริ ษั ทฯ บริ ษั ทย อ ย บริ ษั ทร ว ม ผู บ ริ ห าร ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู ที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทฯ คือ
1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
ผูซึ่งไดรับอนุมัติจากเสียงขางมากของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแตป 2548-2552 รวม 5 ป และไดลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแตป 2551-2552 รวม 2 ป เปนผูสอบบัญชี
หรือ
2. นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977
ผูซึ่งไดรับอนุมัติจากเสียงขางมากของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแตป 2552 รวม 1 ป แตยังไมเคย
ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

-16ทั้งนี้ กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบ สอบทาน และ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีทั้งสองคนไมสามารถปฏิบัติงานได
ใหบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
ทําหนาที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ แทน
โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553 รวมงบไตรมาส จํานวน 820,000 บาท (แปดแสน
สองหมื่นบาท) ซึ่งเปนจํานวนเงินที่มากกวาป 2552 จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) เนื่องจากปริมาณ
งานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาสอบบัญชีดังกลาวคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนอัตราที่เหมาะสม
เนื่องจากใกลเคียงกับบริษัทอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีทั้งสองเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทยอย และสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยมิไดใชผูสอบบัญชีจาก
สํานักงานสอบบัญชีอื่นนอกจากผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เทานั้น โดยบริษัทฯ
และบริษัทยอยมิไดใชบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
มติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีจากผูถือหุน คือ เสียงขางมาก
ของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4664 หรือนางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ พรอมกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553 รวมงบไตรมาส จํานวน 820,000 บาท (แปดแสนสอง
หมื่นบาท) ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 236,644,685 หุน คิดเปนรอยละ 99.8628 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 325,070 หุน คิดเปนรอยละ 0.1372 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-17วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ พรอมกําหนด
ชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทและกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป
2553
8.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ

ประธานฯ รายงานวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอบังคับของบริษัท ฯ ขอ 20. กําหนดวาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจถูก
เลือกเขามารับตําแหนงใหมก็ได โดยในปนี้มีกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดตองออกจากตําแหนง
จํานวน 3 คน คือ
1. นายชานนท โชติวิจิตร
2. นายณัฏฐพัฒน เอื้อใจ
3. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ
กอนการเลือกตั้งประธานฯ ไดเชิญใหกรรมการทั้งสามคนซึ่งถือเปนผูมีสวนไดเสียใน
วาระนี้ออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งโดยอิสระ
ทั้งนี้ กอนการประชุมบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเขารับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการไดทางเว็บไซดของบริษัทฯคือ www.scasset.com ระหวางวันที่ 4 มกราคม 2553
ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
และในวาระนี้ขอบังคับของบริษัทฯ ไดกําหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใชคะแนน
เสียงขางมาก โดยบริษัทฯใชวิธีการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลใหผูถือหุนไดพิจารณา
ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรวมกัน
พิจารณาแลวเห็นวากรรมการทั้งสามคนที่พนจากตําแหนงตามวาระมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ
อันเปนประโยชนตอบริษัทฯ และปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ อุตสาหะ จึงเห็นชอบใหเสนอกรรมการทั้ง
สามคนกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวาควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง
สามคนที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ไดแสดง
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ อายุ ที่ อ ยู ป จ จุ บั น ที่ ติ ด ต อ ได ตํ า แหน ง ป จ จุ บั น คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด การอบรม
หลักสูตร IOD ประสบการณทํางาน จํานวนปที่เปนกรรมการในบริษัทฯ การดํารงตําแหนงกรรมการ/
ผูบริหารในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่ไมใช
บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

-18ผลประโยชนตอบริษัทฯ ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา จํานวนครั้งที่รวมประชุม/
จํานวนครั้งที่มีสิทธิเขารวมประชุม การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษัทฯ (การปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่
ผานมา) การถือหุนในบริษัทฯ การมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย และการมีความสัมพันธในลักษณะ
ตางๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม/บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา (รายละเอียดปรากฏบนจอภาพของหองประชุมนี้ และตาม
เอกสารแนบ 3 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญประชุม)
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
จะแจงผลคะแนนใหผูถือ หุนทราบภายหลังจากลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลวเปนรายบุคคลทั้งสามคน
โดยเริ่มจาก
1. นายชานนท โชติวิจิตร
2. นายณัฏฐพัฒน เอื้อใจ
3. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ
มติเลือกตั้งกรรมการจากผูถือหุน คือ เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลดวยคะแนนเสียงขางมาก
ดังนี้
1. อนุมัติเลือกตั้งใหนายชานนท โชติวิจิตร กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 236,558,685 หุน คิดเปนรอยละ 99.8265 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 411,070 หุน คิดเปนรอยละ 0.1735 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-192. อนุมัติเลือกตั้งใหนายณัฏฐพัฒน เอื้อใจ กรรมการ/กรรมการบริหาร (กรรมการ
อิสระ) กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 236,558,685 หุน คิดเปนรอยละ 99.8265 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 411,070 หุน คิดเปนรอยละ 0.1735 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. อนุมัติเลือกตั้งใหนางเพ็ญโสม ดามาพงศ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 236,511,185 หุน คิดเปนรอยละ 99.8065 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 458,570 หุน คิดเปนรอยละ 0.1935 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8.2 กําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
ประธานฯ รายงานวาดวยในวาระที่ 8.1 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติเสียงขางมากเลือกตั้ง
กรรมการเดิมทั้งสามคนกลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให
กําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คงเดิมตามที่จดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย ดังนี้
“นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นางเพ็ญโสม ดามาพงศ นางแนงนอย ณ ระนอง สองในสาม
คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท”
มติกําหนดชื่อกรรมการจากผูถือหุน คือ เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหกําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ คงเดิมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้

-20- เห็นดวย 236,579,685 หุน คิดเปนรอยละ 99.8354 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 390,070 หุน คิดเปนรอยละ 0.1646 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8.3 กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ รายงานวาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการไวภายในวงเงิน 6,300,000 บาท (หกลานสามแสนบาท) ซึ่งบริษัทฯ มีการจาย
คาตอบแทนจริง จํานวน 6,290,000 บาท (หกลานสองแสนเกาหมื่นบาท) ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส
และเบี้ยประชุมของกรรมการ ซึ่งไมรวมของกรรมการผูซึ่งมีฐานะเปนผูบริหารของบริษัทฯ ดังนี้
- กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกจะไดรับเบี้ยประชุมในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ละ 20,000 บาท (สองหมื่ น บาท) และกรรมการอิ ส ระ หรื อ กรรมการ
บุคคลภายนอกซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยอื่นของบริษัทฯ จะไดรับเบี้ยประชุมในการประชุม
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 (สองหมื่นหา
พันบาท)

-

กรรมการผูซึ่งมีฐานะเปนผูบริหารของบริษัทจะไมไดรับเบี้ยประชุม

ในป 2553 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได
พิจารณากลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
แผนการประชุมของคณะกรรมการแตละคณะในป 2553 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทาง
ผลกําไรของบริษัทแลว จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2553 ภายในวงเงินไมเกิน 6,500,000 บาท (หกลานหาแสนบาท) ซึ่งมากกวาที่กําหนดไวในป 2552
จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาท)
มติกําหนดคาตอบแทนจากผูถือหุน คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
คะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

-21ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 ภายใน
วงเงินไมเกิน 6,500,000 บาท (หกลานหาแสนบาท) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม ดังนี้
- เห็นดวย 236,579,685 หุน คิดเปนรอยละ 99.8354 ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุม
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุม
- งดออกเสียง 390,070 หุน คิดเปนรอยละ 0.1646 ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุม
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมไดพิจารณาวาระครบถวนแลว สวนการพิจารณา
เรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม
โดยบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมไดทางเว็บไซดของบริษัทฯ คือ
www.scasset.com ระหวางวันที่ 4 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอ
เพิ่มวาระการประชุมลวงหนาแตอยางใด
อย า งไรก็ ดี พ ระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง
กําหนดวาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะ
ขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
ผูถือหุนมีขอสอบถามกอนปดการประชุม จํานวน 2 ราย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. นอกเหนื อ จากคดี ป กป ด โครงสร า งผู ถื อ หุ น แล ว ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ถู ก ฟ อ งร อ ง
ดําเนินคดีอื่นใดอีกหรือไม
2. กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถรื้อฟนคดีปกปดโครงสรางผูถือหุนขึ้นใหมไดหรือไม
และหากวาบริษัทฯ กระทําความผิดจริงจะตองชําระคาปรับเปนเงินเทาไร
3. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 ไดสงหนังสือถึงประธานกรรมการบริหารเพื่อขอใหชี้แจง
ผูถือหุนเกี่ยวกับขาวที่ปรากฎในหนังสือพิมพวาบริษัทฯ เกี่ยวของกับการเผยแพรหรือสงตอขอมูลทาง
คอมพิวเตอรเกี่ยวกับคลิปเสียงของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี อยากทราบวาบริษัทฯไดสง
หนังสือชี้แจงตอผูถือหุนหรือไม เพราะเหตุใด
4. บริษัทฯ มีนโยบายซื้อหุนคืนหรือไม อยางไร
5. บริษัทฯ วางแผนทางการเงินเพื่อซื้อที่ดินและอาคารชินวัตร 1 และ 2 คืนจากกองทุน
แอสเสทเน็ตเวิรค (ANET) ไวอยางไร

-226. เครดิตภาษีของเงินปนผล 0.90 บาท (เกาสิบสตางค) มีสวนที่ไดเครดิตภาษีรอยละ 25
เทาไร และสวนที่ไดเครดิตภาษีรอยละ 30 เทาไร
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายสมบูรณ คุปติมนัส ผูอํานวยการอาวุโสสํานักกฎหมาย ได
รวมกันชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมขอ 1. ถึง ขอ 3. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ชี้แจงขอสอบถามตอ
ที่ประชุมขอ 4. ถึง ขอ 5.และนายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมขอ 6. วา
1. นอกเหนือจากคดีปกปดโครงสรางผูถือหุนแลว ปจจุบันบริษัทฯ ไมไดถูกฟองรอง
ดําเนินคดีอื่นๆ แตอยางใดอีก
2. สําหรับคดีปกปดโครงสรางผูถือหุนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจงขอกลาวหาตอ
บริษัทฯ วากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 65 และ
มาตรา 278 อันเกี่ยวกับการแสดงขอความในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยหรือราง
หนังสือชี้ชวนนั้นไดยุติลงแลว เนื่องจากอัยการฝายคดีพิเศษ และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคําสั่งไม
ฟองคดี อยางไรก็ตามในทางกฎหมายหากกรมสอบสวนคดีพิเศษจะรื้อฟนคดีขึ้นใหมไดจะตองมีหลักฐาน
ใหมที่มีมูลจึงจะสามารถเขาสูกระบวนการสอบสวนดําเนินคดีใหมได ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณา
หลักฐานใหมแลวมีมูลจึงจะตองสงเรื่องใหอัยการสํานักคดีพิเศษพิจารณา และสํานักงานอัยการเห็นวาคดี
มีมูลเชนเดียวกันก็จะฟองรองตอศาลตามลําดับชั้นตอไป
และหากศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกามีคําพิพากษาถึงที่สุดวาบริษัทฯ กระทํา
ผิดจริงจะตองถูกปรับตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนเงินขั้นต่ํา 500,000 (หาแสน
บาท) แตไมเกินสองเทาของมูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขายใหประชาชนในขณะเขาตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทยในป 2546 จํ า นวน 969,000,000 บาท (เก า ร อ ยหกสิ บ เก า ล า นบาท) คื อ ไม เ กิ น
1,938,000,000 บาท (หนึ่งพันเการอยสามสิบแปดลานบาท)
3. ตามที่มีขาวปรากฎในหนาหนังสือพิมพวาบริษัทฯ เกี่ยวของกับการเผยแพรหรือสง
ตอขอมูลทางคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคลิปเสียงของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นั้น บริษัทฯ ได
ชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับขาวของบริษัทฯ ตอผูถือหุนผานระบบอิเล็คทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 เรียบรอยแลว โดยชี้แจงวาบริษัทฯ มิไดมีสวนเกี่ยวของใดๆ กับ
การเผยแพร หรือสงตอขอมูลดังกลาว และไดใหความรวมมือดวยดีกับเจาพนักงานตํารวจในการตรวจสอบ
อุปกรณคอมพิวเตอรของพนักงานที่ตองสงสัยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อสอบสวนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นและทราบวาพนักงานมิไดเกี่ยวของและกระทําการใดๆ ใน
ลักษณะเปนผูผลิตหรือตัดตอคลิปเสียงตามที่ปรากฎเปนขาวแตอยางใด ซึ่งผูถือหุนทุกคนสามารถรับทราบ
ขอมูลการชี้แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดโดยตรง และจะเปนประโยชนมากกวาการสง
จดหมายถึงผูถือหุน อีกทั้งบริษัทฯ จะไมทราบวาในขณะชี้แจงขอเท็จจริงนั้นมีใครเปนผูถือหุนของบริษัทฯ
บางจนกวาจะมีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน

-234. ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีนโยบายซื้อหุนคืน เนื่องจากบริษัทฯ ไดพิจารณาและศึกษา
แนวทางต า งๆ แล ว เห็ น ว า การนํ า เงิ น มาขยายกิ จ การเพื่ อ สร า งการเติ บ โตของรายได และกํ า ไรจะให
ผลตอบแทนที่ดีกวา
5. บริษัทฯ ไดขอวงเงินกูประมาณ 840,000,000 บาท (แปดรอยสี่สอบลานบาท) จาก
สถาบันการเงินในรูปแบบวงเงินกูระยะยาวประมาณ 7 ป ซึ่งคาดวาไมนาจะติดขัดในเรื่องใด
6. เงินปนผล 0.90 บาท (เกาสิบสตางค) แบงเปนสวน 0.30 บาท (สามสิบสตางค) เครดิต
ภาษีไดรอยละ 25 สวน 0.60 บาท (หกสิบสตางค) เครดิตภาษีไดรอยละ 30
ผูถือหุนใหคําแนะนํา จํานวน 2 ราย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. เพื่ อ ทํ า ให มี หุ น ของบริ ษั ท ฯ กระจายตั ว ในตลาดและราคาปรั บ สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง
กอใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนรายยอยมากยิ่งขึ้นนั้น ผูถือหุนรายใหญนาจะทําการ dilute ใหเหลือเพียง
รอยละ 51 ก็เพียงพอแลว
2. ขอใหบริษัทฯ จัดงาน Shareholder Day โดยเชิญชวนผูถือหุนรวมกันปลูกปาใน
กรุงเทพมหานครหรือตางจังหวัดเพื่อเปนการรักษาสภาพแวดลอมและพัฒนาสังคม
3. ขอใหบริษัทฯ นํา Presentation ของผลประกอบการของแตละไตรมาสเผยแพรบนเว็บ
ไซดของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนที่สนใจไดรับทราบขอมูล
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาขอรับขอแนะนําของผูถือหุนสําหรับการบริหารจัดการของ
บริษัทฯ ไวพิจารณา
นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร ชี้ แ จงคํ า แนะนํ า ของผู ถื อ หุ น ต อ ที่ ป ระชุ ม ข อ 2. และ
นางปรารถนา แพทยสมาน ผูอํานวยการอาวุโสสํานักการเงิน ชี้แจงคําแนะนําของผูถือหุนตอที่ประชุม
ขอ 3. วา
2. บริษัทฯ ขอรับขอแนะนําของผูถือหุนไวพิจารณา แตโดยปกติแลวบริษัทฯ มีนโยบาย
ในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญ
ตอสาธารณประโยชนและคุณภาพชีวิตที่ดีตอสังคมไทย และมีแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรมอยูแลว ไดแก
โครงการสวนสุขภาพ และลานรักษสุขภาพ โครงการมอบอุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา และของเลน
ใหกับเด็ก โครงการมอบเงินสนับสนุนใหกับคนตาบอด และโครงการปลูกปาชายเลน ฯลฯ
ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบกิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ ในปที่ผานมา ดังนั้น
ในการประชุมสามัญผูถือ หุนประจําป 2554 บริษัทฯ จะนํากิจกรรมทางสังคมที่บริษัทฯไดดําเนินการ
รายงานใหผูถือหุนรับทราบดวย

-243. บริษัทฯ ขอรับขอแนะนําของผูถือหุนไวพิจารณา แตโดยปกติแลวบริษัทฯ จะจัดงาน
Info Meeting ทุกไตรมาสภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบรอยแลว ซึ่งบริษัทฯ จะเชิญ
นักลงทุน นักวิเคราะห และสถาบันการเงินเขารับฟงผลประกอบการ และในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 นี้
บริษัทฯ จะมีการจัดงานดังกลาวขึ้น ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ซึ่งผูถือหุนที่สนใจสามารถเขารับฟงได
ดวย
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่สละเวลามาเขารวมประชุมในวันนี้ และขอปด
ประชุม

ปดประชุม เวลา 17.50 นาฬิกา

ลงชื่อ ________________________________ ประธานที่ประชุม
(นายรัฐ กิตติเวชโอสถ)

ลงชื่อ ________________________________ เลขานุการบริษัท
(นายสมบูรณ คุปติมนัส)

