รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554
ของ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ หอง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3
เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ครั้งนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะในขณะเปดการประชุมรวม 224 ราย นับรวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 231,858,001 หุน
(สองรอยสามสิบเอ็ดลานแปดแสนหาหมื่นแปดพันหนึ่งหุน) คิดเปนอัตรารอยละ 71.6491 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนซึ่งมีจํานวน 323,602,300 หุน (สามรอยยี่สิบสาม
ลานหกแสนสองพันสามรอยหุน) และคิดเปนอัตรารอยละ 71.4541 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
ของบริษัท ณ ปจจุบัน ซึ่งมีจํานวน 324,485,200 หุน (สามรอยยี่สิบสี่ลานสี่แสนแปดหมื่นหาพันสองรอย
หุน) จากการเพิ่มทุนชําระแลวในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 5 เมษายน 2554 ระหวางการประชุมมีผูถือหุนมาเขารวมประชุม
ดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 88 ราย นับรวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 2,125,495 หุน (สองลานหนึ่ง
แสนสองหมื่นหาพันสี่รอยเกาสิบหาหุน) รวมการประชุมครั้งนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 312 ราย นับรวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 233,983,496 หุน (สองรอยสามสิบ
สามลานเกาแสนแปดหมื่นสามพันสี่รอยเกาสิบหกหุน) คิดเปนอัตรารอยละ 72.3059 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนซึ่งมีจํานวน 323,602,300 หุน (สามรอยยี่สิบสาม
ลานหกแสนสองพันสามรอยหุน) และคิดเปนอัตรารอยละ 72.1092 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
ของบริษัท ณ ปจจุบัน ซึ่งมีจํานวน 324,485,200 หุน (สามรอยยี่สิบสี่ลานสี่แสนแปดหมื่นหาพันสองรอย
หุน) ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยมีนายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม และมีกรรมการเขารวมประชุมครบ
จํ า นวน 9 คน โดยกรรมการบางคนได ดํ า รงตํ า แหน ง ในคณะกรรมการชุ ด ย อ ยของบริ ษั ท ด ว ย คื อ
คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมโดยมีรายนาม ดังนี้
1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ
สังคม สิ่งแวดลอม

-23. นายคุโณดม ธรรมาภรณพิลาศ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการอิสระ
4. นายชานนท โชติวิจิตร
กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายปรีชา เศขรฤทธิ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม / กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ
กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
สิ่งแวดลอม
7. นายณัฏฐพัฒน เอื้อใจ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายประเสริฐ สัมนาวงศ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. นางแนงนอย ณ ระนอง
กรรมการและกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทน
โดยการประชุมวันนี้มีผูบริหารของบริษัทที่กํากับดูแลแตละสายงาน และดํารงตําแหนง
ระดั บ บริ ห าร 4 รายแรก เข า ร ว มประชุ ม จํ า นวน 8 คน โดยผู บ ริ ห ารบางคนได ดํ า รงตํ า แหน ง ใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเปนคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทอีก 1 คณะ โดยมีรายนาม ดังนี้
1. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
ประธานเจ า หน า ที่ ด า นปฏิ บั ติ ก าร และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ประธานเจาหนาที่ดานการเงิน และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
3. นางสาวจรัญญา ตั้งบรรเจิดสุข ผู อํ า นวยการอาวุ โ สสํ า นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลและ
ธุรการ
4. นางปรารถนา แพทยสมาน
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักการเงิน
5. นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักบัญชี และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
6. นายสุริยา เปลี่ยนสี
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักบริหารทรัพยสิน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวพรรณี ธาราพัฒน
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักตรวจสอบภายใน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายสมบูรณ คุปติมนัส
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักกฎหมาย และเลขานุการ
บริษัท

-3และบริษัทไดเชิญนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 ซึ่งเปน
ตัวแทนของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทมารวมประชุมเพื่อตอบขอสงสัย
เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทใหกับผูถือหุนดวย
สําหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมที่กําหนดในวันนี้
บริษัทไดเชิญนายสุเมธี อินทรหนู ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเปนอิสระ ไมมีประโยชนสวนไดเสีย
ใดๆ กับบริษัทเปนตัวแทนของผูถือหุนทําหนาที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อ
กอใหเกิดความโปรงใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยาง
โปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทไดนําระบบ barcode มาใชเพื่อชวยอํานวย
ความสะดวกแกการประชุมผูถือหุน ซึ่งชวยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกลาวใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะ
แสดงคะแนนเสียงของผูถือ หุนในทุกวาระที่มีการลงมติใหผูถือหุนทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทไดแจงขั้นตอนใหผูถือหุนทุกคนทราบกอนการประชุม ดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบัตรลงคะแนนเสียงที่เจาหนาที่ไดจัดเตรียมใหขณะ
ลงทะเบียนกอนการประชุม ซึ่งผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ถืออยู โดยถือวาหนึ่งหุนมี
หนึ่งเสียง สําหรับผูรับมอบฉันทะซึ่งผูถือหุนไดออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลววาเห็นดวย หรือไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงคของผูถือหุน 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 หากไมมีผูถือหุนคนใด
มีความเห็นแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไมเห็นดวย หรือตองการงดออกเสียง ประธานฯ
จะผานไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทเห็นดวย หรืออนุมัติตามที่
คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงผลคะแนนใหรับทราบในแตละวาระการประชุม
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
บริษัท เพื่อจะนํามารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นวา มีคะแนนเสียงเห็นดวยเทาไร ไมเห็นดวยเทาไร และงด
 ที่ประชุมรับทราบ
ออกเสียงเทาไร แจงให
ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หัก
ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและไดออกเสียง
ลงคะแนนมาในแตละวาระแลววา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตาม
ความประสงคของผูถือหุนรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแตละวาระ

-44. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ และเลือกตั้ง
กรรมการเขาใหมเพิ่มเติมอีก 1 คน ผูถือหุนอาจไมเห็นดวยกับกรรมการบางคนที่บริษัทเสนอแตงตั้ง ดังนั้น
เพื่อใหผูถือหุนสามารถแสดงความเห็นไดโดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผูถูกเสนอแตงตั้งออกนอกหอง
ประชุม และเพื่อความโปรงใสบริษัทขอใหผูถือหุนทุกคนที่เขารวมประชุมลงคะแนนเสียงแบบใชบัตร
ลงคะแนนเสียงวาจะลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทไดแจกใหแกผูถือหุนแลวในขณะที่ลงทะเบียน
และเพื่อใหกระบวนการประชุมเปนไปดวยความรวดเร็ว ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ภายหลั ง จากผู ถื อ หุ น เลื อ กตั้ ง กรรมการทั้ ง สามคนเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว ในคราวเดี ย วกั น ซึ่ ง จะช ว ยลด
ระยะเวลาใหสามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการรวมคะแนนจากผูถือหุนไดรวดเร็วขึ้น
5. ผูถือหุนคนใดไมเขาใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจาหนาที่ซึ่งจะ
คอยอํานวยความสะดวก และอธิบายใหเขาใจได
โดยการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ บริษัทจัดใหมีการถายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพ
การประชุมเผยแพรเปน clip file ผานทางเว็บไซดของบริษัท www.scasset.com เพื่อใหบริการแกผูถือหุนที่
สนใจ และไมมีโอกาสเขารวมประชุม
ประธานฯ กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาในนามของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขอตอนรับผูถือหุนดวยความยินดีและ
ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาเขารวมประชุมในวันนี้ โดยกอนการประชุมบริษัทไดเปดโอกาสให
ผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนามายังบริษัทกอนวันประชุม เพื่อสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ประชุมในแตละวาระ หรือขอมูลอื่นที่สําคัญ นับตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2554-15 เมษายน 2554 นั้น
ปรากฏวามีผูถือหุน จํานวน 2 คน คือนายเฉลิมพงศ ตั้งบริบูรณรัตน และนายอดุลย บุญเรือง ไดสง
คํ า ถามล ว งหน า มายั ง บริ ษั ทก อ นวั น ประชุ ม ซึ่ ง บริ ษั ท จะขอตอบคํ า ถามของผู ถื อ หุ น ทั้ ง สองคน
ภายหลังจากจบวาระการประชุมที่เกี่ยวของกับคําถามแตละขอ และสําหรับผูถือหุนในหองประชุมนี้
หากมีขอสงสัยประการใดสามารถสอบถามไดกอนการลงมติในแตละวาระ
ที่ประชุมรับทราบ
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พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2553 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 (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
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 233,982,896 หุน คิดเปนรอยละ 99.9997 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0003 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2553

นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร ประธานกรรมการบริ ห าร รายงานสรุ ป เกี่ ย วกั บ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําป 2553 ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
รายไดจากการดําเนินงานรวม
-

ป 2553 มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 6,630 ลานบาท เติบโต 40% เมื่อเทียบกับป
2552 มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 4,749 ลานบาท

กําไรขั้นตน
-

ป 2553 มีกําไรขั้นตน 2,669 ลานบาท เติบโต 44% เมื่อเทียบกับป 2552 มีกําไร
ขั้นตน 1,852 ลานบาท

-6กําไรสุทธิ
-

ป 2553 มีกําไรสุทธิ 1,152 ลานบาท เติบโต 51% เมื่อเทียบกับป 2552 กําไรสุทธิ
764 ลานบาท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย
-

ป 2553 มีโครงการเปดใหม 11 โครงการ มูลคาโครงการรวม 9,165 ลานบาท ไดแก
ไตรมาส 1/2553
: โครงการบานเดี่ยว บางกอก บูเลอวารด รัชดา-รามอินทรา 2
: โครงการออฟฟซ เวิรค เพลส เพชรเกษม 81
ไตรมาส 3/2553
: โครงการบานเดี่ยว ไลฟ บางกอก บูเลอวารด รามอินทรา 23
: โครงการทาวนเฮาส วิสตา วันเอทโอ รัชวิภา
ไตรมาส 4/2553
:
:
:
:
:
:
:

โครงการบานเดี่ยว ไลฟ บางกอก บูเลอวารด วงแหวน-ออนนุช
โครงการบานเดี่ยว แกรนด บางกอก บูเลอวารด วิภาวดี
โครงการบานเดี่ยว แกรนด บางกอก บูเลอวารด สาทร-ราชพฤกษ
โครงการบานเดี่ยว กรานาดา ปนเกลา
โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ เครสท พหลโยธิน 11
โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ เครสท รวมฤดี
โครงการคอนโดมิเนียม เซ็นทริค รัชดา-สุทธิสาร

-

ยอดขาย (Pre-Sale) มูลคารวม 5,014 ลานบาท เติบโต 13%

-

สัดสวนของยอดขายแยกตามประเภทของสินคา : บานเดี่ยว : ทาวนเฮาส :
คอนโดมิเนียม เทากับ 71% : 12% : 17% เมื่อเทียบกับป 2552 เทากับ 52% : 30% :
18%

-

มีรายไดจากการขายรวม 5,787 ลานบาท เติบโต 48%

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชาและบริการ
-

ป 2553 มีรายไดคาเชาและบริการ 829 ลานบาท เทากับป 2552
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บริษัทมีอาคารสํานักงานขนาดใหญ 3 อาคาร พื้นที่ใหเชารวม 87,884 ตารางเมตร
ไดแก อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 พื้นที่ใหเชา 21,051 ตารางเมตร อัตราการเชาพื้นที่
100% อาคารชินวัตรทาวเวอร 2 พื้นที่ใหเชา 16,215 ตารางเมตร อัตราการเชาพื้นที่
97% และอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 พื้นที่ใหเชา 50,618 ตารางแมตร อัตราการเชา
พื้นที่ 81% รวมทั้งมีอาคารสํานักงานขนาดกลาง 1 อาคาร พื้นที่ใหเชา 8,322 ตาราง
เมตร อัต ราการเช า พื้ น ที่ 100% ที่ ถ นนเลี่ ย งเมื อ งปากเกร็ ด และบริ ษั ท โอเอไอ
แอสเสท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีอาคารสํานักงานขนาดกลาง 1 อาคาร พื้นที่ให
เชา 6,487 ตารางแมตร อัตราการเชาพื้นที่ 100% ที่ถนนพหลโยธิน (เชาที่สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย)

รายงานความคืบหนางานกอสรางโครงการที่ดําเนินการ ณ ปจจุบัน (31 ธันวาคม 2553)
-

จํานวน 12 โครงการ แบงเปน บานเดี่ยว 8 โครงการ ทาวนเฮาส 1 โครงการ และ
อาคารชุดพักอาศัย 3 โครงการ มูลคารวมประมาณ 7,500 ลานบาท ดังนี้
(1) โครงการบานเดี่ยว
: โครงการกรานาดา ปนเกลา ดําเนินงานกอสรางทั้งโครงการ 43 ยูนิต มูลคา
2,000 ลานบาท ความกาวหนางานกอสรางโดยรวมแลวเสร็จ 35% กําหนด
สรางเสร็จทั้งโครงการเดือนกุมภาพันธ 2555
: โครงการแกรนด บางกอก บูเลอวารด สาทร-ราชพฤกษ ดําเนินงานกอสราง
ทั้งโครงการ 51 ยูนิ ต มู ลคา 1,200 ลานบาท ความกาวหนางานกอ สรา ง
โดยรวมแลวเสร็จ 50% กําหนดสรางเสร็จทั้งโครงการเดือนกันยายน 2554
: โครงการแกรนด บางกอก บู เ ลอวาร ด วิ ภ าวดี ดํ า เนิ น งานก อ สร า งทั้ ง
โครงการ 41 ยูนิต มูลคา 615 ลานบาท ความกาวหนางานกอสรางโดยรวม
แลวเสร็จ 85% กําหนดสรางเสร็จทั้งโครงการเดือนกุมภาพันธ 2554
: โครงการบางกอก บู เ ลอวาร ด สาทร-ป น เกล า ดํ า เนิ น งานก อ สร า งทั้ ง
โครงการ 207 ยู นิ ต มู ล ค า 1,800 ล า นบาท ความก า วหน า งานก อ สร า ง
โดยรวมแลวเสร็จ 100%
: โครงการบางกอก บูเลอวารด รัชดา-รามอินทรา 2 ดําเนินงานกอสรางทั้ง
โครงการ 92 ยูนิต มูลคา 835 ลานบาท ความกาวหนางานกอสรางโดยรวม
แลวเสร็จ 100%
: โครงการบางกอก บูเลอวารด รามอิ นทรา กม. 2 ดําเนินงานกอสรางทั้ ง
โครงการ 74 ยูนิต มูลคา 740 ลานบาท ความกาวหนางานกอสรางโดยรวม
แลวเสร็จ 100%

-8: โครงการไลฟ บางกอก บูเลอวารด รามอินทรา 23 ดําเนินงานกอสรางทั้ง
โครงการ 179 ยู นิ ต มู ล ค า 1,100 ล า นบาท ความก า วหน า งานก อ สร า ง
โดยรวมแลวเสร็จ 90% กําหนดสรางเสร็จทั้งโครงการเดือนพฤษภาคม 2554
: โครงการไลฟ บางกอก บูเลอวารด วงแหวน-ออนนุช ดําเนินงานกอสรางทั้ง
โครงการ 152 ยูนิต มูลคา 900 ลานบาท ความกาวหนางานกอสรางโดยรวม
แลวเสร็จ 70% กําหนดสรางเสร็จทั้งโครงการเดือนพฤศจิกายน 2554
(2) โครงการทาวนเฮาส
: โครงการวิสตา วันเอทโอ รัชวิภา ดําเนินงานกอสรางทั้งโครงการ 116 ยูนิต
มู ล ค า 450 ล า นบาท ความก า วหน า งานก อ สร า งโดยรวมแล ว เสร็ จ 70%
กําหนดสรางเสร็จทั้งโครงการเดือนมีนาคม 2554
(3) โครงการอาคารชุดพักอาศัย
: โครงการเซ็นทริค รัชดา-สุทธิสาร ดําเนินงานกอสรางทั้งโครงการ 270 ยูนิต
มูลคา 890 ลานบาท อยูระหวางการดําเนินงานเสาเข็ม กําหนดสรางเสร็จทั้ง
โครงการเดือนพฤศจิกายน 2555
: โครงการเดอะ เครสท รวมฤดี ดําเนินงานกอสรางทั้งโครงการ 37 ยูนิต มูลคา
280 ลานบาท ความคืบหนางานกอสรางโดยรวมแลวเสร็จ 12% กําหนดสราง
เสร็จทั้งโครงการเดือนตุลาคม 2554
: โครงการเดอะ เครสท พหลโยธิน 11 ดําเนินงานกอสรางทั้งโครงการ 163
ยูนิต มูลคา 880 ลานบาท อยูระหวางการดําเนินงานเสาเข็ม กําหนดสรางเสร็จ
ทั้งโครงการเดือนพฤศจิกายน 2555
เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทในป 2554
-

ยอดขาย (Pre-Sale) เติบโตมากกวา 50%
รายไดจากการดําเนินงาน (Operating Revenue) เติบโตมากกวา 10%
เปดโครงการใหม 13 โครงการ มูลคารวมประมาณ 15,000 ลานบาท
พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ใหสอดคลองกับ Project Concept Design และความ
ตองการของลูกคา
บริหารตนทุนใหเกิดประสิทธิภาพ และเทียบเคียงคูแขงได
ขยายการลงทุนไปยังทําเล และตลาดใหมๆ
ดํารงสถานะทางการเงินใหมีความแข็งแกรงและมั่นคงอยางตอเนื่อง

-9กิจกรรมทางสังคม
บริษัทมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจควบคูกับการใหความสําคัญ และรับผิดชอบตอ
สังคม สิ่งแวดลอม โดยในป 2553 ที่ผานมาบริษัทไดจัดกิจกรรมทางสังคม ดังนี้
- โครงการ SC we care
: การสนับสนุนเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยเฮติ
: มอบเงินชวยเหลือมูลนิธิสากลคนพิการ
: โครงการสนับสนุนมอบตูหนังสือ มูลนิธิไทยคม
: Birthday Activity รวมกิจกรรมการกุศล/ปลูกปา
: โครงการกระดาษรักษโลก
: โครงการมอบเสื้อกันฝนแกสถานีตํารวจนครบาลสุทธิสาร
-

กิจกรรมกอลฟการกุศล

-

โครงการ Show&Share และอื่นๆ เชน การเปดโอกาสใหหนวยงานราชการและ
ภาคเอกชนเขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโครงการตางๆ ของบริษัท

-

โครงการ SC Love to Share
: หองสมุดสีสม
: สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล เชน ชวยผูประสบภัยสึนามิ / ผูประสบอุทกภัย

ผูถือหุนสงคําถามลวงหนามายังบริษัทกอนวันประชุมโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. เพื่อเปนแรงจูงในการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย สรางการรักองคกร และตอบ
แทนสําหรับพนักงาน บริษัทจะมีนโยบายโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (EJIP) บางหรือไม
2. ขอสอบถาม Vision ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอ
ตลาดตางจังหวัด เชน ภูเก็ต ชะอํา พัทยา หรือ เขาใหญ เปนตน รวมถึงธุรกิจอื่นๆ เชนหางสรรพสินคา
Community Mall ความเปนไปไดในการควบรวมกิจการ (Merger&Acquisition) กิจการบริษัทที่มี Hiding
Assets ที่เปนยุทธศาสตร แนวการลงทุนในตางประเทศ เชน เวียดนาม การตั้งบริษัทรับสรางบาน+ซอมและ
ดูแลบาน การพัฒนาหมูบานสําหรับชาวตางประเทศในวัยเกษียณ เชน ญี่ปุน ชาวยุโรป และการสราง
Partner กับบริษัทขายวัสดุกอสราง เชน Global House หรือ อุบลคาวัสดุ ธนาคารเครือขาย รวมถึงผูขาย
Furniture ที่เหมาะสมกับบริษัท เปนตน จนกระทั่งการนําบริษัทลูกเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย เปนตน
3. เนื่องจากในอนาคตอันใกลความเสี่ยงตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย คือ การเพิ่มขึ้นของ
ตนทุน ขอสอบถามแนวทางการควบคุมบริหารตนทุนของบริษัท ทั้งจากวัตถุดิบที่ขึ้นราคา และตนทุน
ทางการเงินที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นชัดเจน
4. ในการบริหารและใชสิทธิประโยชนทางภาษี บริษัทไดใชสิทธิประโยชนตางๆ ใน
การวางแผนภาษีบางหรือไม เชน สิทธิประโยชนบริษัท SMEs ที่บริษัทอาจสามารถกระจายฐานภาษีดวย
การตั้งบริษัทยอย เพื่อใชสิทธิทาง SMEs สําหรับแตละโครงการ เปนตน

-105. เพื่อการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน บริษัทมีนโยบายตอการทําวิจัยและพัฒนาอยางไร
ทั้งการสรางบานประหยัดพลังงาน การพัฒนาการออกแบบบาน เปนตน คาใชจายทางดาน r&d ตอ
คาใชจายทั้งหมด รวมถึงการเชื่อมโยงและแบงปนมูลคากิจการตอชุมชนและสถาบันการศึกษาโดยรอบ
(Creative Sharing Value) ที่สามารถพัฒนาควบคูไปกับการเจริญเติบโตของบริษัท
6. บริษัทมีนโยบายตอ Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพยอยางไร เพื่อเปนเวที
สําหรับผูบริหารในการแลกเปลี่ยนขอมูลและพบปะนักลงทุนทั้งรายยอยและสถาบัน ไดบอยมากกวาปละ
ครั้ง
นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร ชี้ แ จงข อ สอบถามต อ ที่ ป ระชุ ม ข อ 1. ข อ 2. และข อ 5.
เรืออากาศเอกกรี เดชชัย ประธานเจาหนาที่ดานปฏิบัติการ และนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ประธาน
เจาหนาที่ดานการเงิน รวมกันชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมขอ 3. และนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย
ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมขอ 4. และขอ 6. วา
1. บริษัทยังไมมีนโยบายเรื่องโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน
หรือ EJIP (Employee Joint Investment Program) ซึ่งเปนโครงการใหพนักงานของบริษัททยอยลงทุนใน
หุนของบริษัทจดทะเบียนที่ตนทํางานอยู โดยลงทุนเปนรายงวดที่เทากันทุกงวดและเขารวมโครงการตาม
ความสมัครใจ และบริษัทมีการสมทบเงินใหพนักงานเพิ่มเพื่อซื้อหุนเปนประจําทุกงวด เนื่องจากปจจุบัน
บริษัทมีโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอกรรมการและพนักงานของบริษัทหรือ
ESOP โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับกรรมการและพนักงานในการมีสวนรวมใน
ความเปนเจาของบริษัทและทํางานกับบริษัทตอไปในระยะยาวเพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหกับองคกรซึ่งมี
จํานวน 5 โครงการโดยโครงการสุดทายจะสิ้นสุดอายุวันที่ 14 มิถุนายน 2557
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารสร า งแรงจู ง ใจในการขั บ เคลื่ อ นองค ก รไปสู เ ป า หมาย ผ า น
กระบวนการอื่นๆ อาทิ การสื่อสารใหพนักงานรับทราบเปาหมายและการวัดผลงาน (KPI) รวมกัน มีการ
จายผลตอบแทนในรูปโบนัสที่สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงการสงเสริมใหพนักงาน
เขารับการอบรมสัมมนาหรือศึกษาตอเพื่อเพิ่มทักษะความรู และปรับปรุงสวัสดิการพนักงานดานตางๆ
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามบริษัทจะขอรับโครงการ EJIP ไวพิจารณา
2. ปจจุบันบริษัทยังมุงเนนการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
เปนหลัก แตปจจุบันจะเริ่มขยายตลาดไปสูตางจังหวัดโดยจะเริ่มจากเมืองทองเที่ยวตากอากาศ โดยในปนี้
จะทําโครงการตางจังหวัดโครงการแรกที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนทําเลที่มีศักยภาพ
และมีฐานลูกคากรุงเทพมหานครเปนสวนใหญ
ทั้งนี้ บริษัทตองการทํา Core Business ใหแข็งแรงกอน จึงยังไมมีนโยบายที่จะขยาย
การลงทุนในธุรกิจทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการลงทุนในตางประเทศ แตจะมีธุรกิจที่ทําเพื่อการ
สรางมูลคาเพิ่มและเปนธุรกิจเสริมรองรับลูกบานในโครงการของบริษัทมากกวา เชน Community Mall ที่
เพชรเกษม 81 ซึ่งใหเทสโก โลตัส เชาที่ดินดําเนินการ และมีโครงการ The Junction ที่วงแหวน-รามอินทรา

-11ซึ่ ง บริ ษั ท ดํ า เนิ น การเอง รวมถึ ง การมี บ ริ ก ารซื้ อ ขายบ า นมื อ สองเฉพาะบ า นโครงการบริ ษั ท เป น ต น
นอกจากนี้บริษัทมีการจับมือเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับคูคาหลักที่เปนผูผลิตวัสดุกอสรางและเฟอรนิเจอร
รายใหญ อยางไรก็ตามบริษัทจะศึกษาโครงการลงทุนธุรกิจอยางตอเนื่องหากมีโอกาสที่นาสนใจและให
ผลตอบแทนที่ดี
สว นเรื่อ งจะนํา บริษั ทลู กเข าระดมทุน ในตลาดหลั กทรั พย แห ง ประเทศไทยนั้ น
บริษัทไมมีแผนที่จะดําเนินการ
3. การบริหารตนทุนการกอสรางเปนเรื่องที่บริษัทใหความสําคัญอยางมากมาโดย
ตลอด แนวทางดําเนินการเพื่อการควบคุมและบริหารตนทุนคากอสราง ไดแก
-

กําหนดมาตรฐานตนทุนคากอสรางอยางเปนระบบ และมีดัชนีควบคุมและ
ตรวจสอบต น ทุ น การก อ สร า งเปรี ย บเที ย บกั บ ราคาตลาดอย า งสม่ํ า เสมอ
รวมทั้งมีหนวยงานที่ทําหนาที่ติดตามเรื่องการปรับราคาวัตถุดิบลวงหนา

-

เจรจาตอรองกับ Supplier ในเรื่องของราคาวัตถุดิบโดยมีการสั่งซื้อลวงหนา
เป น รายป ซึ่ ง ทํ า ให บ ริ ษั ท สามารถตกลงราคาสํ า หรั บ การสั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ
ล ว งหน า ได ป ระมาณ 70% ยกเว น เฉพาะเรื่ อ งเหล็ ก ที่ ส ามารถตกลงราคา
ลวงหนาได 3 เดือน ซึ่งหากราคาเหล็กมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นบริษัทมีมาตรการ
รองรับโดยการสั่งซื้อเหล็กลวงหนา

-

ศึกษารูปแบบ วิธีการกอสรางแนวใหม และวัสดุทดแทนอื่นๆ โดยการสง
พนักงานไปศึกษาดูงานในตางประเทศเพื่อนํามาใชพัฒนาการกอสรางของ
บริษัท

-

มีดัชนีชี้วัดราคาขายเพื่อใหสอดคลองกับตนทุน และวิเคราะหสินคาในตลาด
ลวงหนาเพื่อกําหนดราคาขายใหเหมาะสมกับสินคาของบริษัทแตละประเภท
ทั้งนี้ ในการออกแบบสินคาจะตองสอดคลองกับราคาดวย ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวนี้บริษัทจะดําเนินการลวงหนา 1 ป

สําหรับแนวทางการควบคุมตนทุนทางการเงินที่มีแนวโนมสูงขึ้นนั้น นอกจาก
แหลงเงินทุนจากการดําเนินงานแลว บริษัทจะใชแหลงเงินทุนจากการกูยืมสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยมีอัตราดอกเบี้ยทั้งอัตราลอยตัวอิง MLR- และ MMR (Money Market Rate ซึ่งเปนอัตราตาม
ตลาดเงินที่ต่ํากวา MLR) และอัตราคงที่บางสวน และบางชวงมีการออกตั๋วแลกเงินเสนอขายนักลงทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนระยะสั้น ในป 2553 บริษัทมีตนทุนทางการเงิน
เฉลี่ย เทากับ 4.66% และหากบริษัทมีการออกหุนกูในอนาคตจะมีแหลงเงินทุนระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่เพิ่มขึ้น

-124. บริษัทไมเลือกใชสิทธิประโยชนทางภาษีโดยการตั้งบริษัทยอยประกอบกิจการใน
รูปแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ Small and Medium Enterprises (SMEs) เนื่องจากทุนจด
ทะเบียนของบริษัท SMEs ที่จะไดรับสิทธิลดหยอนทางภาษีจะตองไมเกินกวา 5,000,000 บาท (หาลาน
บาท) ซึ่งในการพัฒนาโครงการของบริษัทจะตองใชเงินลงทุนซึ่งมีมูลคาสูงกวา 5,000,000 บาท (หาลาน
บาท) ดังนั้น จึงไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
5. บริษัทมีนโยบายตอการทําวิจัยและพัฒนา คือ สนับสนุนแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ให เ จริ ญ เติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น ควบคู ไ ปกั บ การให ค วามสํ า คั ญ ต อ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดลอม โดยไดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ขึ้น เพื่อให
บริษัทนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอทุกฝาย และยังสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนาการสราง
บานประหยัดพลังงานดวย
นอกจากนั้นบริษัทยังใหความสําคัญกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ และฟงกชัน
การใชสอย การประหยัดพลังงาน และการนําเทคโนโลยีมาชวยอยางตอเนื่อง โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ชินวัตรในการวิจัยและพัฒนาบานประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของลูกบาน และ ชวยประหยัดการ
ใชพลังงาน โดยบริษัทมีฝายออกแบบภายในที่ทํางานรวมกับทีมออกแบบภายนอก และยังมีการศึกษาและดู
งานเพื่อนําเทคโนโลยีและวัสดุที่ชวยพัฒนาผลิตภัณฑและชวยประหยัดพลังงานมาปรับใชกับโครงการอีก
ดวย
ในสวนของกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทมีนโยบายที่ตองการสนับสนุนชุมชนที่อยู
ใกลเคียงกับโครงการ และที่ผานมาไดมีการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนใกลเคียง อาทิ การปรับปรุงลานกีฬา
ของโรงเรียน การจัดงานวันเด็ก การปรับปรุงสวนหยอมสาธารณะ เปนตน
6. บริษัทเห็นดวยกับการจัด Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งทางผูบริหารจะไดมาชี้แจงขอมูลผลการดําเนินงานและทิศทางการดําเนินธุรกิจในทุกไตรมาสหลังจาก
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและไดมีการแจงผลการดําเนินงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทางบริษัทมีการจัดประชุม Info Meeting เพื่อชี้แจงขอมูลผลประกอบการแก
นักวิเคราะหหลักทรัพย และสถาบันการเงินในทุกไตรมาสเชนเดียวกันที่อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ซึ่งหลัง
การประชุมบริษัทจะนําขอมูลขึ้นไวใน website www.scasset.com ของบริษัท ซึ่งผูลงทุนสามารถเขาดู
ขอมูลได หรือหากเมื่อใดที่มีคําถามเกี่ยวกับบริษัท ผูถือหุน และผูลงทุนสามารถโทรสอบถามเจาหนาที่ที่
ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัท 02-949-2325-6 หรือสอบถามผาน e-mail : ir@scasset.com
ในที่ประชุมมีผูถือหุนสอบถามกอนการลงมติ จํานวน 1 ราย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. จากงบการเงิ น ของบริ ษั ท อยากทราบว า กํ า ไรขั้ น ต น ได ร วมรายได ค า เช า และ
คาบริการอาคารหรือไม อยางไร
2. อัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจขายบาน และอาคารชุด ประมาณเทาไร
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1. ในงบการเงินของบริษัท กําไรขั้นตนไดรวมรายไดจากการขาย และรายไดจากคาเชา
และคาบริการอาคารไวแลว
2. อัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจขายบาน และอาคารชุดของบริษัทประมาณ 35%
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
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําป 2553 ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท ดังนี้
- เห็นดวย 233,983,496 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

อนุมัติงบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทประจําป 2553
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบโดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดยไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขและ
งบการเงินดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ สรุปขอมูลทางการเงินจากรายงานประจําป 2553 ซึ่งไดสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญ
ประชุม) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
งบการเงินรวม
2553
2552

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบดุล
รวมสินทรัพย

14,190,632,698

10,855,728,486 13,333,083,214

9,117,042,945

รวมหนี้สิน

5,453,482,051

4,682,180,486

5,307,971,693 3,584,848,078

รวมสวนของผูถ ือหุน

8,737,150,647

6,173,548,000

8,025,111,521 5,532,194,867

14,190,632,698

10,855,728,486

13,333,083,214 9,117,042,945

รวมหนี้สินและ
สวนของผูถอื หุน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
2552
งบกําไรขาดทุน
รวมรายได
จากการดําเนินงาน
รวมตนทุน
จากการดําเนินงาน

6,616,036,883

4,732,169,780

6,334,004,562 4,367,804,257

(3,947,039,589) (2,880,479,347)

(3,937,131,102) (2,831,587,574)

กําไรสุทธิ

1,152,318,541

764,007,414

1,364,950,856

733,983,887

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

3.59

2.38

4.25

2.29

กําไรตอหุนปรับลด

3.58

2.38

4.24

2.29

ผูถือหุนสงคําถามลวงหนามายังบริษัทกอนวันประชุมโดยมีสาระสําคัญ คือ ขอสอบถาม
นโยบายการบัญชี การบันทึกบัญชีโครงการและทรัพยสินที่รอการพัฒนาที่บัญทึกอยูในงบการเงินประจําป
2553 เปนราคาทุนหรือราคาที่ปรับตามราคาตลาดแลว ณ สิ้นป 2553
นายอรรถพล สฤษฎิ พั น ธาวาทย ชี้ แ จงข อ สอบถามต อ ที่ ป ระชุ ม ว า การบั น ทึ ก บั ญ ชี
โครงการและทรัพ ยสินที่ร อการพัฒนาที่บันทึก อยูในงบการเงินประจํา ป 2553 เป นราคาทุนซึ่ งไดแ ก
รายการตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย และที่ดินที่รอการพัฒนา สําหรับรายการที่บันทึกบัญชีตามราคา
ตลาดหรือราคายุติธรรมจะเปนรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเทานั้น ซึ่งเปนทรัพยสินในสวนของ
อาคารชินวัตรทาวเวอร 1, 2 และ 3 เปนหลัก
ในที่ประชุมมีผูถือหุนสอบถามกอนการลงมติ จํานวน 1 ราย โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. จากงบการเงินเฉพาะกิจการ เพราะเหตุใดจึงมีกําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมใน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัท จํานวน 237,506,953 บาท (สองรอยสามสิบเจ็ดลานหาแสนหก
พันเการอยหาสิบสามบาท) และกําไรดังกลาวตองเสียภาษีเงินไดหรือไม
2. จากงบการเงินรวม “ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมในอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน” หมายถึงอะไร เปนทรัพยสินรายการเดียวกับขอ 1. หรือไม
3. ตามที่บริษัทมีความประสงคจะออกหุนกู จํานวน 2,000,000,000 บาท (สองพันลาน
บาท) นั้ น อยากทราบว า มี อั ต ราดอกเบี้ ย และอายุ ข องหุ น กู เ ท า ไร และอยากทราบว า ถ า ในป 2554
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูขึ้นอีกประมาณ 1-1.5% แลวอัตราดอกเบี้ย
เงินกูของบริษัทจะมีอัตราเทาไร
4. อยากทราบวาในป 2554 บริษัทจะมียอดรายได 10,000 ลานบาท ไดหรือไม

-15นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมขอ 1.-3. และนางสาว
ยิ่งลักษณ ชินวัตร ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมขอ 4. วา
1. จากงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การสาเหตุ ที่ มี กํ า ไรจากการปรั บ มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมใน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น จํานวน 237,506,953 บาท (สองรอยสามสิบเจ็ดลานหาแสนหกพัน
เการอยหาสิบสามบาท) เนื่องจากการที่บริษัทซื้อทรัพยสินอาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2 คืนจากกองทุน
รวมแอสเสทเน็ตเวิรคตามขอตกลงในการจัดตั้งกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรคที่ไดกําหนดราคาขายคืน
ทรัพยสินใหกับบริษัท ณ วันเลิกกองทุนในราคา 1,200 ลานบาท โดยทรัพยสินดังกลาว ณ วันที่บริษัทซื้อ
คืนมีมูลคายุติธรรมที่ประเมินโดยผูประมินอิสระสูงกวาราคาที่กําหนดซื้อคืน ดังนั้น จึงมีกําไรทางบัญชีที่
ยังไมไดเกิดขึ้นจริงจํานวนดังกลาวเกิดขึ้น และกําไรดังกลาวไมตองเสียภาษีเงินได
2. จากงบการเงินรวม “ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมในอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน” หมายถึง การขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินซึ่งเปนทรัพยสินคนละรายการกับขอ 1.
3. ตามที่บริษัทมีความประสงคจะออกหุนกู จํานวน 2,000,000,000 บาท (สองพันลาน
บาท) นั้น อัตราดอกเบี้ยของหุนกูดังกลาวจะขึ้นอยูกับการไดรับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้ง และอัตรา
ดอกเบี้ยในทองตลาดในขณะที่ออกหุนกูนั้น
อายุของหุนกูจะแบงเปน 2 ประเภท คือ หุนกูระยะสั้น อายุไมเกิน 270 วัน นับแตวัน
ออกหุนกูในแตละคราว และหุนกูระยะยาว อายุไมเกิน 5 ป นับแตวันออกหุนกูในแตละคราว
สําหรับอัตราดอกบี้ยเงินกูเฉลี่ยของบริษัทในป 2553 เทากับ 4.66% ดังนั้น คาดวาใน
ป 2554 อัตราดอกบี้ยเงินกูของบริษัทจะประมาณ 4.66%+1% ถึง 1.5%
4. บริษัทไดวางแผนธุรกิจวาจะตองมีการเติบโตของรายไดอยางตอเนื่อง โดยการเติบโต
ดังกลาวจะประกอบดวยปจจัยตางๆ เชน ทีมงาน คูแขงทางการตลาด สําหรับเปาหมายยอดรายได 10,000
ลานบาท นั้น บริษัทไดกําหนดไวในแผนธุรกิจในป 2555 สวนป 2554 กําหนดไว 7,500 ลานบาท แต
อยางไรก็ตามบริษัทไดตั้งเปาหมายที่จะรักษาระดับกําไรใหอยูในอัตราที่ดี
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
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท ดังนี้
- เห็นดวย 233,983,496 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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อนุมัติออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทในวงเงินรวมไมเกิน 2,000,000,000 บาท (สอง
พันลานบาท)

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย รายงานวาบริษัทมีความประสงคขอออกและเสนอขาย
หุนกูแบบมีหลักประกันและไมมีหลักประกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มชองทางหาแหลงเงินทุน ซึ่ง
ปจจุบันใชแหลงเงินทุนสวนใหญจากเงินกูสถาบันการเงิน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสริมความแข็งแกรงทางการเงินของบริษัทในวงเงินรวมของหุนกู
ขณะใดขณะหนึ่งไมเกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันลานบาท) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีความตองการใชเงินและ
ภาวะดานตลาดเงินเอื้ออํานวย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทหุนกู

วงเงิน

สกุลเงิน
อายุของหุนกู
การเสนอขาย

การไถถอนกอน
กําหนด
อัตราดอกเบี้ย

การมอบอํานาจ

หุ น กู ร ะยะสั้ น และหุ น กู ร ะยะยาวทุ ก ประเภททั้ ง แบบมี ห ลั ก ประกั น และไม มี
หลักประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุนกูในแตละครั้ง
มูลคารวมของหุนกู (ตามมูลคาที่ตราไว) ที่เสนอขายในแตละครั้ง เมื่อนับรวมกับ
มูลคาหุนกูทุกประเภทของบริษัท (ตามมูลคาที่ตราไว) ที่ยังมิไดไถถอนทั้งหมด ณ
ขณะใดขณะหนึ่งจะตองมีจํานวนไมเกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันลานบาท)
เสนอขายในสกุลเงินบาท
หุนกูระยะสั้น อายุไมเกิน 270 วัน นับแตวันออกหุนกูในแตละคราว
หุนกูระยะยาว อายุไมเกิน 5 ป นับแตวันออกหุนกูในแตละคราว
เสนอขายหุนกูในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการ และ/หรือใน
ลักษณะหมุนเวียน (revolving) ใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ ใหแกผูลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู ล งทุ น ประเภทสถาบั น ในประเทศ และ/หรื อ ใน
ตางประเทศในคราวเดียวกัน หรือตางคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของที่
มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูนั้น
ผูถือ หุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด ทั้งนี้เปนไปตาม
ขอตกลงและเงื่อนไขในการออกหุนกูในแตละคราว
ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลงและ
เงื่ อ นไขของหุ น กู ที่ ไ ด อ อกในคราวนั้ น ทั้ ง นี้ ใ ห อ ยู ภ ายใต บั ง คั บ ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ/หรือประกาศ
หรือกฏระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู
ในแตละคราว
ขอจํากัด เงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ อันจําเปนและเกี่ยวของกับการออกและ
เสนอขายหุนกู เชน ชื่อ ประเภท มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตรา
ดอกเบี้ย การแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู จํานวนที่เสนอขายในแตละคราว มูลคารวม

เงื่อนไขพิเศษ
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เสนอขาย การไถถอนกอนกําหนด และ การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เปนตน
ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ การแตงตั้งที่ปรึกษา
หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู การเขาเจรจา ตกลงลงนาม
ในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ และการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและ
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การออกและเสนอขายหุ น กู ข องบริ ษั ท ให อ ยู ใ นอํ า นาจของ
คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท และ/หรือ
บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากกรรมการผู มี อํ า นาจกระทํ า การแทนบริ ษั ท ที่ จ ะ
พิจารณาและกําหนดตอไป
สําหรับหุนกูระยะสั้นไมเกิน 270 วันนั้น ในกรณีที่บริษัทไดไถถอนหรือชําระคืน
เงิ น ต น ของหุ น กู ที่ ไ ด อ อกภายในจํ า นวนเงิ น รวมที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ข า งต น บริ ษั ท
สามารถออกหุนกูระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมไดภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กําหนด
ไวขางตน

ผูถือหุนสงคําถามลวงหนามายังบริษัทกอนวันประชุมโดยมีสาระสําคัญ คือ มีปจจัยอะไร
ที่ทําใหบริษัทตัดสินใจออกหุนกู จะออกหุนเพิ่มทุน (หุนสามัญ) แทนการออกหุนกูไดหรือไม ขอทราบ
ขอดี ขอเสีย ของการออกหุนกู หรือหุนเพิ่มทุนในสถานการณปจจุบัน อยางไหนจะมีผลดีผลเสียกับผูถือ
หุนและบริษัทมากกวากัน หรือวามีเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่จะทําใหตนทุนทางการเงินถูกกวาการออก
หุนกูอีกหรือไม
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมวา ปจจัยที่ทําใหบริษัท
ออกหุนกูเนื่องจากโครงสรางเงินทุนของบริษัทซึ่งมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity) ณ สิ้นป 2553
เทากับ 0.62 : 1 ยังสามารถรองรับการกอหนี้เพิ่มไดอีกโดยไมจําเปนตองใชการเพิ่มทุนซึ่งมีตนทุนสูง
ดังนั้น การออกหุนกูจึงเปนการเพิ่มชองทางระดมทุนระยะยาวอีกทางหนึ่งใหแกบริษัทซึ่งยังตองการเงิน
ลงทุนมาพัฒนาโครงการใหมเพิ่มขึ้นเพื่อสรางการเติบโตอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การขออนุมัติออกหุนกูไว
ทําใหบริษัทสามารถเตรียมความพรอมในการระดมทุนเมื่อเห็นวาตลาดเอื้ออํานวย และบริษัทมีความ
จําเปนตองใชเงิน
การออกหุนกูมีขอดี คือ ทําใหบริษัททราบตนทุน (Fixed Rate) และระยะเวลาชําระคืนที่
ชัดเจน ทําใหสามารถบริหารเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปนการสรางเครดิตทางการเงินของ
บริษัทไปยังผูลงทุนอีกกลุมหนึ่งดวย
สําหรับการออกหุนเพิ่มทุนในแงผูถือหุนเดิมอาจมีผลตอสัดสวนการถือหุนหรือ Dilution
Effect และเมื่อมีการเพิ่มทุนจะมีผลตอกําไรสุทธิตอหุน (EPS) และอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (ROE)
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หุนกูหรือไมนั้น จะเห็นวาเครื่องมือทางการเงินที่เปนแหลงเงินทุนมีหลายอยาง ไดแก เงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน การออกหุนกู ตั๋วแลกเงิน รวมถึงกองทุน Property Fund ซึ่งตนทุนสามารถแตกตางกันตามเงื่อนไข
และภาวะของตลาดเงิน ซึ่งบริษัทจะตองพิจารณาใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับความตองการใชเงิน ภาวะ
ตลาดและเงื่อนไขที่เปนไปไดกับบริษัท
มติอนุมัติจากผูถือหุน คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทในวงเงินรวม
ไมเกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันลานบาท) ดวยคะแนนเสียงสวนใหญไมนอยกวาสามในสี่ ดังนี้
- เห็นดวย 233,967,896 หุน คิดเปนรอยละ 99.9933 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 15,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0067 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว จากเดิมหุนละ 10 บาท (สิบบาท) เปน
หุนละ 5 บาท (หาบาท)

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย รายงานวาเพื่อใหมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไวสอดคลอง
ใกลเคียงกับบริษัทสวนใหญในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และเพิ่มจํานวนหุนซึ่งอาจสรางสภาพ
คลองในการซื้อขายหุนของบริษัทใหสูงขึ้น โดยไมกระทบตอทุนหรือฐานะทางการเงินใดๆ ดังนั้น จึงขอ
อนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท
(สิบบาท) เปนหุนละ 5 บาท (หาบาท) ซึ่งทุนจดทะเบียนของบริษัทจะยังคงเดิม คือ 3,500,000,000 บาท
(สามพันหารอยลานบาท) โดยแบงแยกหุนเดิม 1 หุน ออกเปนหุนใหม 2 หุน ซึ่งจะไมทําใหสัดสวนความ
เปนเจาของของผูถือหุนเดิมเปลี่ยนไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) กอนการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว
- ทุนจดทะเบียน 3,500,000,000 บาท (สามพันหารอยลานบาท)
แบงออกเปนหุนสามัญ 350,000,000 หุน (สามรอยหาสิบลานหุน)
มูลคาหุนละ 10 บาท (สิบบาท)
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- ทุนจดทะเบียน 3,500,000,000 บาท (สามพันหารอยลานบาท)
แบงออกเปน 700,000,000 หุน (เจ็ดรอยลานหุน)
มูลคาหุนละ 5 บาท (หาบาท)
ภายหลังจากบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท
อันเนื่องมาจากการแบงแยกหุนสามัญที่ออกแลวของบริษัทจากเดิมหุนละ 10 บาท (สิบบาท) เปนหุนละ 5
บาท (หาบาท) ตอกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ (Exercise
Price) และอัตราการใชสิทธิ (Exercise Ratio) ในโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทเพื่อรักษาผลตอบแทนใดๆ ที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะไดรับไมดอยไปกวาเดิม ทั้งนี้ ราคาและอัตราการใชสิทธิสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไดตลอด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1
= Price 0 x (Par 1)
(Par 0)
อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1
= Ratio 0 x (Par 0)
(Par 1)
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งจากสูตรการคํานวณที่ผูถือหุนอนุมัติไว กรรมการและพนักงานของบริษัทยังคงได
สิทธิตามหลักเกณฑเดิมเปลี่ยนแปลงตามจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงมูลคาหุน
ตัวอยางเชน
เดิมกอนการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว
อัตราการใชสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทจํานวน 1 หุน ราคาการใชสิทธิหุนละ 10 บาท
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อัตราการใชสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทจะเปลี่ยนแปลงเปนจํานวน 2 หุน และเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิเปนหุนละ 5
บาท
ผูถือหุนสงคําถามลวงหนามายังบริษัทกอนวันประชุมโดยมีสาระสําคัญ คือ มีปจจัยอะไร
ที่ทําใหบริษัทตัดสินใจเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจาก 10 บาท (สิบบาท) เปน 5 บาท (หาบาท) จะเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุนจาก 10 บาท (สิบบาท) เปน 1 บาท (หนึ่งบาท) แทนไดหรือไม ขอทราบ ขอดี ขอเสีย ของการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนเปน 5 บาท (หาบาท) และ 1 บาท (หนึ่งบาท) ในสถานการณปจจุบัน อยางไหนจะมี
ผลดี ผลเสียกับ ผูถือหุน และปริมาณหุนที่หมุนเวียนในตลาด มากกวากัน
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมวาการเปลี่ยนแปลงมูลคา
หุนของบริษัทที่ตราไว จาก 10 บาท (สิบบาท) เปน 5 บาท (หาบาท) จะทําใหจํานวนหุนของบริษัทเพิ่มขึ้น
อีก 1 เทา คือจากทุนชําระแลวในปจจุบันมีหุน จํานวน 324,485,200 หุน (สามรอยยี่สิบสี่ลานสี่แสนแปด
หมื่นหาพันสองรอยหุน) จะเพิ่มเปน จํานวน 648,970,400 หุน (หกรอยสี่สิบแปดลานเกาแสนเจ็ดหมื่นสี่
รอยหุน) นอกจากนี้ ปจจุบันหุนสวนใหญของบริษัทในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ทําโครงการที่อยู
อาศัยมีมูลคาหุนที่ตราไว 1 บาท (หนึ่งบาท) เมื่อเปรียบเทียบราคาซื้อขายทําใหหุนบริษัท SC ดูมีราคาสูง
ดั ง นั้ น จากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค า หุ น ของบริ ษั ททํ า ให จํ า นวนหุ น จะมี ก ารซื้ อ ขายหมุ น เวี ย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิ่มขึ้น และจากราคาซื้อขายตอหุนที่ลดลงจะชวยใหการซื้อขายหุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัทมีสภาพคลองสูงขึ้น โดยในครั้งแรกบริษัทขอเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
ของบริษัทที่ตราไวจาก 10 บาท (สิบบาท) เปน 5 บาท (หาบาท) กอน
มติอนุมัติจากผูถือหุน คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว จาก
เดิมหุนละ 10 บาท (สิบบาท) เปนหุนละ 5 บาท (หาบาท) ดวยคะแนนเสียงเอกฉันทไมนอยกวาสามในสี่
ดังนี้
- เห็นดวย 233,983,496 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-21วาระที่ 7

อนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว

ประธานฯ รายงานวาเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว
จากเดิมหุนละ 10 บาท (สิบบาท) เปนหุนละ 5 บาท (หาบาท) ในวาระที่ 6 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นควรใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทใหม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) กอนการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท
ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 3,500,000,000 บาท (สามพันหารอยลานบาท)
แบงออกเปน 350,000,000 หุน (สามรอยหาสิบลานหุน)
มูลคาหุนละ 10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ 350,000,000 หุน (สามรอยหาสิบลานหุน)
หุนบุริมสิทธิ - หุน ( - )
(2) ภายหลังการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท
ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 3,500,000,000 บาท (สามพันหารอยลานบาท)
แบงออกเปน 700,000,000 หุน (เจ็ดรอยลานหุน )
มูลคาหุนละ 5 บาท (หาบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ 700,000,000 หุน (เจ็ดรอยลานหุน)
หุนบุริมสิทธิ - หุน ( - )
มติอนุมัติจากผูถือหุน คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของ
บริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว ดวยคะแนนเสียงเอกฉันทไมนอยกวาสาม
ในสี่ ดังนี้
- เห็นดวย 233,983,496 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-22วาระที่ 8

อนุ มั ติ แ ก ไ ขข อ บั ง คั บ ข อ 5. เรื่ อ งมู ล ค า หุ น ของบริ ษั ท เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว

ประธานฯ รายงานวาเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว
จากเดิมหุนละ 10 บาท (สิบบาท) เปนหุนละ 5 บาท (หาบาท) ในวาระที่ 6 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นควรใหแกไขขอบังคับขอ 5. เรื่องมูลคาหุนของบริษัทใหม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1)

กอนการแกไขขอบังคับขอ 5. เรื่องมูลคาหุนของบริษัท
ขอ 5. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญมีมูลคาหุนละ สิบ (10) บาท ซึ่งตองชําระคา
หุนเต็มมูลคาหุนดวยตัวเงินหรือทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงินและเปนหุนชนิดระบุ
ชื่อในใบหุน
บริษัทมีสิทธิที่จะออก และเสนอขายหุน หุนบุริมสิทธิ หุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือหลักทรัพยอื่นใดก็ไดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
อนุญาต

(2)

ภายหลังการแกไขขอบังคับขอ 5. เรื่องมูลคาหุนของบริษัท
ขอ 5. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญมีมูลคาหุนละ หา (5) บาท ซึ่งตองชําระคาหุน
เต็มมูลคาหุนดวยตัวเงินหรือทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงินและเปนหุนชนิดระบุชื่อ
ในใบหุน
บริษัทมีสิทธิที่จะออก และเสนอขายหุน หุนบุริมสิทธิ หุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือหลักทรัพยอื่นใดก็ไดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
อนุญาต

ในที่ประชุมมีผูถือหุนสอบถามกอนการลงมติ จํานวน 1 ราย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ไดอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
ของบริษัทที่ตราไว จากเดิมหุนละ 10 บาท (สิบบาท) เปนหุนละ 5 บาท (หาบาท) แลว อยากทราบวาจะมี
ผลตามกฎหมายเมื่อไร และตองหยุดพักการซื้อขายหรือไม
2. การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว จากเดิมหุนละ 10 บาท (สิบบาท) เปน
หุนละ 5 บาท (หาบาท) จะมีผลกระทบตอการใชสิทธิซื้อหุนสามัญในโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ออกใหแกกรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2, 3, 4
และ 5) อยางไร
นายสมบูรณ คุปติมนัส เลขานุการบริษัท ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมขอ 1. และนาย
อรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมขอ 2. วา

-231. ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ไดอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
ของบริษัทแลว บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิ ช ย ภายใน 14 วั น และเมื่ อ จดทะเบี ย นเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว บริ ษั ท จะรายงานผลการจดทะเบี ย น
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจะดําเนินการปรับเปลี่ยนมูลคาหุนและราคาซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยลงกึ่งหนึ่งตอไปโดยไมมีการหยุดพักการซื้อขายหุน
2. การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทจะกระทบตอราคาการใชสิทธิ (Exercise Price)
และอัตราการใชสิทธิ (Exercise Ratio) ในโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2, 3, 4 และ 5)
ดังนั้น ภายหลังจากจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชยเรียบรอยแลว บริษัทจึงตองปรับราคาการใชสิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใชสิทธิ (Exercise
Ratio) ตามสูตรการคํานวณที่ไดรับอนุมัติแลวจากผูถือหุนทันที ซึ่งอัตราการใชสิทธิจากเดิม 1 หุน จะ
เปลี่ยนแปลงเปน จํานวน 2 หุน และราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงลดลงหุนละกึ่งหนึ่งของราคาที่กําหนด
ทั้งนี้ โครงการ ESOP ครั้งที่ 2 จะสิ้นสุดอายุโครงการในวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 และโครงการ ESOP ครั้ง
ที่ 5 จะสิ้นสุดอายุโครงการในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 โดยปจจุบันคงเหลือจํานวนหนวยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิของโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 จํานวน 1,234,000 หนวย
มติอนุมัติจากผูถือหุน คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแกไขขอบังคับขอ 5. เรื่องมูลคาหุนของบริษัท
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว ดวยคะแนนเสียงสวนใหญไมนอยกวาสามในสี่
ดังนี้
- เห็นดวย 233,966,496 หุน คิดเปนรอยละ 99.9927 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 17,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.0073 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2553

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

-24ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 บริษัทมีการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานสิ้นสุด ณ ป 2552 ในอัตรา 0.90 บาทตอหุน (เกาสิบสตางค) ทั้งนี้ จากผลประกอบการของ
บริ ษั ท สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2553 บริ ษั ท มี กํ า ไรสุ ท ธิ จ ากงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ จํ า นวน
1,364,950,856 บาท (หนึ่งพันสามรอยหกสิบสี่ลานเกาแสนหาหมื่นแปดรอยหาสิบหกบาท) โดยกําไร
ดังกลาวไดรวมกําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 237,506,953
บาท (สองรอยสามสิบเจ็ดลานหาแสนหกพันเการอยหาสิบสามบาท) ซึ่งเปนกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงหาก
หั ก รายการกํ า ไรจากการปรั บ มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมดั ง กล า วแล ว กํ า ไรสุ ท ธิ จ ากการดํ า เนิ น งานเท า กั บ
1,127,443,903 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบเจ็ดลานสี่แสนสี่หมื่นสามพันเการอยสามบาท) ซึ่งมากกวากําไร
สุทธิป 2552 ที่มีกําไรสุทธิ จํานวน 733,983,887 บาท (เจ็ดรอยสามสิบสามลานเกาแสนแปดหมื่นสามพัน
แปดรอยแปดสิบเจ็ดบาท) เปนจํานวนเงิน 393,460,016 บาท (สามรอยเกาสิบสามลานสี่แสนหกหมื่นสิบ
หกบาท) คณะกรรมการบริ ษัทจึง เห็น สมควรให จายเงิ นป น ผลประจํ า ป 2553 จากกํ า ไรสุทธิ ดัง กล า ว
ในอัตราหุนละ 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสตางค) จากจํานวนหุนของบริษัท จํานวน 324,485,200 หุน (สาม
รอยยี่สิบสี่ลานสี่แสนแปดหมื่นหาพันสองรอยหุน) ซึ่งคิดเปนรอยละ 40 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
โดยเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทกําหนดไว คือ ไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 454,279,280 บาท (สี่รอยหาสิบสี่ลานสองแสนเจ็ด
หมื่นเกาพันสองรอยแปดสิบบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน จํานวน
1,236,060บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหมื่นหกพันหกสิบบาท) เนื่องจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ
บริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2-5
ประจําเดือนมีนาคม 2554) จํานวน 882,900 หุน
ภายหลังจากที่บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว
จากเดิมหุนละ 10 บาท (สิบบาท) เปนหุนละ 5 บาท (หาบาท) กับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว การ
จายเงินปนผลประจําป 2553 จะเปลี่ยนเปนอัตราหุนละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค)
ทั้งนี้ บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และกําหนดจายเงิน
ปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
ผูถือหุนสงคําถามลวงหนามายังบริษัทกอนวันประชุมโดยมีสาระสําคัญ คือ เนื่องจาก
ราคาหุนของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีราคาต่ํากวามูลคาที่ควรจะเปนมาก สวน
หนึ่งเนื่องจากสภาพคลองของบริษัทในตลาดนอยทําใหยังไมเปนที่สนใจของกองทุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ บริษัทจะมีนโยบายการจายปนผลพิเศษเปนหุนจากกําไรสะสมของบริษัทที่มีจํานวนมาก
หรือไม เพื่อเก็บเงินสดสวนหนึ่งไวสําหรับลงทุนตอ และเพื่อเพิ่มสภาพคลองหุนในตลาดที่จะนําไปสู
เปาหมายการเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET50 และผูนําตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย

-25นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมวาเนื่องจาก Market Cap
ของบริษัทอยูที่ประมาณ 6,000 -7,000 ลานบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันสวนใหญจะลงทุนในหุนของ
บริษัทที่ Market Cap 10,000 ลานบาทขึ้นไป แตเมื่อพิจารณารายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 ลําดับแรกของ
บริษัทแลวจะเห็นวามีนักลงทุนสถาบันถือหุนอยูประมาณ 2-3 ราย
ส ว นเรื่ อ งการเพิ่ ม สภาพคล อ งในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เมื่ อ บริ ษั ท ได
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทจาก 10 บาท (สิบบาท) เปน 5 บาท (หาบาท) แลว จะชวยเพิ่ม
จํานวนหุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคลองได โดยนักลงทุนจากสถาบันการเงิน หรือกองทุนตางๆ อาจให
ความสนใจลงทุนในหุนของบริษัทยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทยังไมมีนโยบายการจายปนผลพิเศษเปนหุน
จากกําไรสะสมของบริษัท แตอยางไรก็ตามบริษัทขอรับไวพิจารณา
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
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2553 อัตราหุนละ 1.40
บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสตางค) ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท ดังนี้
- เห็นดวย 233,983,496 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10

พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 เปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 47. กําหนดวาในกรณีที่บริษัทมีกําไรจากการประกอบการ บริษัทตองจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาเงินทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน จาก
งบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 1,364,950,856 บาท
(หนึ่งพันสามรอยหกสิบสี่ลานเกาแสนหาหมื่นแปดรอยหาสิบหกบาท)
จากขอ กําหนดนี้ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําป 2553 เปนเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 69,000,000 บาท (หกสิบเกาลานบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 5.05 ของกําไรสุทธิ ซึ่งจะทําใหบริษัทมีเงินทุนสํารองสะสมตามกฎหมายรวม จํานวน
235,100,000 บาท (สองรอยสามสิบหาลานหนึ่งแสนบาท) หรือคิดเปนรอยละ 6.72 ของทุนจดทะเบียน

-26มติจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินทุนสํารองจากผูถือหุน คือ เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
เพิ่มขึ้นอีก จํานวน 69,000,000 บาท (หกสิบเกาลานบาท) ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท ดังนี้
- เห็นดวย 233,983,496 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2554

ประธานฯ รายงานวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 41(5) กําหนดวา กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุม คือ
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว
เห็นวา เนื่องจากในป 2553 ที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งใหนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4664 หรือนางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 จากบริษัท สํานักงาน
เอ เอ็ม ซี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท แตเนื่องจากนางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 6977 ลําดับที่สองของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ไดลาออกจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี
จํากัด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึ่งเปน
สํานักงานผูสอบบัญชีรายเดิมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในลําดับตน โดยมีผูสอบบัญชีรายใหมจากบริษัท
เอส พี ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 ในลําดับที่สอง ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูสอบบัญชีดังกลาวมีความเปนอิสระ และไมมีความสัมพันธ หรือไมมี
ผลประโยชนสวนไดเสียใดๆ กับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ดังนี้
1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริษัท สํานักงาน
เอ เอ็ม ซี จํากัด ผูซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
มาตั้งแตป 2548-2553 รวม 6 ป และไดลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต
ป 2551-2553 รวม 3 ป โดยในกรณี ที่ น างสาวประภาศรี ลี ล าสุ ภ า ไม ส ามารถ
ปฏิบัติงานได ใหบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน หรือ

-272. ในกรณีที่บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ได ขอแตงตั้งให
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 แหงบริษัท เอส พี
ออดิ ท จํ า กั ด ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ส อบบั ญ ชี ใ นการตรวจสอบ สอบทาน และแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา เคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
ในระหวางป 2533-2548 และเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํากัด
ซึ่งปจจุบันเปนบริษัทยอยตั้งแตป 2543-2546 รวม 4 ป แตภายหลังจากที่บริษัทเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูสอบบัญชีรายนี้ยังไมเคยทําหนาที่
ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท บริษัทยอย และ
บริษัทรวมมากอน
ทั้งนี้ กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบ สอบทาน และ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผูสอบบัญชีทั้งสองลําดับที่เสนอไม
สามารถปฏิบัติงานในฐานะผูสอบบัญชีได ใหบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบ สอบทาน และ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน
ในกรณีที่บริษัทใชผูสอบบัญชีลําดับตนจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทจะใชผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันเปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทยอย/บริษัทรวม หรือในกรณีที่บริษัทใชผูสอบบัญชีลําดับที่สองจากบริษัท
เอส พี ออดิท จํา กั ด เปน ผู สอบบัญชี ของบริ ษั ท บริษั ท ก็จ ะใช ผู สอบบัญชี จ ากสํา นั ก
งานสอบบัญชีเดียวกันเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย/บริษัทรวมเชนกัน โดยบริษัท
บริษัทยอย/บริษัทรวมไมไดใชบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
ดวย
โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 รวมงบไตรมาส จํานวน 905,000 บาท (เกาแสน
หาพันบาท) ซึ่งเปนจํานวนเงินที่มากกวาป 2553 จํานวน 85,000 บาท (แปดหมื่นหาพันบาท) เนื่องจาก
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาสอบบัญชีดังกลาวคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนอัตราที่
เหมาะสม เนื่องจากใกลเคียงกับบริษัทอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน
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เติบโตของบริษัทเปนไปอยางรวดเร็ว ขอสอบถามแนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ศักยภาพของ Internal Audit Team การรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน และนโยบายการจาง
BIG 4 ในการตรวจสอบบัญชี และการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 1 ปหรือ 2 ป เพื่อวางระบบที่มี
มาตรฐานมืออาชีพ และเพื่อสรางความเชื่อมั่นจากนักลงทุนโดยเฉพาะจากตางประเทศ ทางผูบริหารมี
ความเห็นอยางไร
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมวาบริษัทมีแนวทางการพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยใชแนวทางการควบคุมภายในตามหลักสากล COSO (ซึ่งเปน
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใชกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน) มี 5 องคประกอบ คือ
1) สภาพแวดลอมของการควบคุม
บริษัทมีการกําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดตางๆ
เชนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กํ า หนดค า ตอบแทน คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร และพนักงาน
(Job Description) มีนโยบายและระเบียบการบริหารงานบุคคล รวมทั้งมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชัดเจน
2) การประเมินความเสี่ยง
บริษัทมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทําหนาที่ในการประเมิน
ความเสี่ยง และกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามผลเปนระยะ และรายงานในรายงาน
ประจําป (Annul Report) ของบริษัท
3) กิจกรรมควบคุม
บริษัทมีระเบียบและแนวปฏิบัติงานในกิจกรรมหลัก เชน ระเบียบจัดซื้อ ระเบียบ
สินทรัพยถาวร ระเบียบการขาย กอสราง บริการหลังการขาย เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังไดใช Computer
Base ในการปฏิบัติงาน
4) สารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทใชโปรแกรมที่ชวยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจใหสามารถเขาถึง
ขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตองแมนยํา (SAP) ในการบันทึกบัญชีและจัดทํางบการเงิน มีการกําหนดการ
เขาถึงขอมูลในทุกระบบงาน มีการสื่อสารผานระบบเครือขายภายในองคกรดวย Intranet E-mail และเรื่อง
ที่มีสาระสําคัญจะสื่อสารดวยลายลักษณอักษร
5) การติดตามและประเมินผล
บริษัทมีสํานักตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในอยาง
สม่ํ า เสมอ และรายงานให ป ระธานกรรมการบริ ห ารเพื่ อ สั่ ง การแก ไ ข ปรั บ ปรุ ง และรายงานต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ตรวจสอบภายใน” ซึ่งรายงานตรงตอประธาน กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่
ตรวจสอบความถูกตอง การควบคุมภายในและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานของสวนงานตางๆ
อีกทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ทําหนาที่กํากับดูแลใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองและมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี
การรายงานผลการตรวจสอบควบคุมภายใน จะรายงานตอประธานกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณาสั่งการ และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและใหความเห็นเพิ่มเติม
สวนคําถามเรื่องนโยบายการจาง BIG 4 ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทนั้น ปจจุบัน
ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่อยูในรายชื่อผูสอบบัญชีที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรับรอง โดยบริษัทมั่นใจวาการตรวจสอบ
บัญชีเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑตางๆ อยางครบถวน นอกจากนี้ ในบางประเด็นบริษัทจะมีการ
ขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญทางบัญชีโดยตรงดวย อยางไรก็ตามบริษัทขอรับไวพิจารณา
สําหรับแนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 1 ป หรือ 2 ป เพื่อวางระบบที่มี
มาตรฐานมืออาชีพ เพื่อสรางความเชื่อมั่นจากนักลงทุน โดยเฉพาะจากตางประเทศ คือ
1. พัฒนาระบบการควบคุมภายในตามหลักสากล COSO ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. วางระบบการทํางานของ Front Office โดยใช Computer Base ซึ่งจะเสร็จครบทุก
Module ในอีก 2 ป
3. Implement การบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงาน ภายใน 1 ป
ในที่ประชุมมีผูถือหุนแสดงความเห็นและสอบถามกอนการลงมติ จํานวน 2 ราย โดยมี
สาระสําคัญ คือ
1. การใหผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีระดับ BIG 4 ตรวจสอบบัญชีใหบริษัทจะ
ทําใหมีคาใชจายสูงขึ้น ซึ่งเห็นวาผูสอบบัญชีของบริษัทในปจจุบันมีความเหมาะสมแลว
2. เพราะเหตุใดในป 2554 บริษัทจึงเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก 2 บริษัท คือ บริษัท
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด และบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมวา สาเหตุที่บริษัทเสนอ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจาก 2 บริษัท โดยไมใชผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากภายหลัง
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 มีมติเสนอใหแตงตั้งผูสอบ
บัญชีประจําป 2554 จากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด คือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาจเลขที่ 6977 แตตอมาเมื่อวันที่ 7
มีนาคม 2554 บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด แจงใหบริษัททราบวานางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ไดลาออก
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หลักทรัพย ดังนั้น บริษัทจึงเสนอนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา เปนผูสอบบัญชีในลําดับตน โดยเสนอผูสอบ
บัญชีรายใหม คือ นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 แหงบริษัท เอส พี ออดิท
จํากัด เปนผูสอบบัญชีในลําดับที่สองของบริษัทประจําป 2554 ในกรณีที่ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน
เอ เอ็ม ซี จํากัด ไมสามารถเปนผูสอบบัญชีได ซึ่งบริษัทเห็นวานางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา เคยเปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ในระหวางป 2533-2548 และเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
อัพคันทรี่ แลนด จํากัด ซึ่งปจจุบันเปนบริษัทยอยตั้งแตป 2543-2546 รวม 4 ป รวมทั้งการเสนอชื่อผูสอบ
บัญชีไว 2 คน จะชวยปองกันกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ตองแตงตั้งผูสอบบัญชีใหมทําใหไมตองมีการประชุม
ผูถือหุนอีกครั้ง
มติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีจากผูถือหุน คือ เสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4664 จากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึ่งในกรณีที่นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ไม
สามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน
หรือในกรณีที่บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ได ขอแตงตั้งใหนางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306
แหงบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น
ตองบการเงินของบริษัทแทน พรอมกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 รวมงบไตรมาส จํานวน 905,000
บาท (เกาแสนหาพันบาท) ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 233,982,896 หุน คิดเปนรอยละ 99.9997 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0003 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระและเลือกตั้ง
กรรมการเขาใหมเพิ่มเติมอีก 1 คน พรอมกําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทและกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554
12.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ

ประธานฯ รายงานวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 20 กําหนดวาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจถูก
เลือกเขามารับตําแหนงใหมก็ได โดยในปนี้มีกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดตองออกจากตําแหนง
จํานวน 3 คน คือ
1. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
2. นายคุโณดม ธรรมาภรณพิลาศ
3. นายประเสริฐ สัมนาวงศ
กอนการเลือกตั้งประธานฯ ไดเชิญใหกรรมการทั้งสามคนซึ่งถือเปนผูมีสวนไดเสียใน
วาระนี้ออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งโดยอิสระ
ทั้งนี้ กอนการประชุมบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเขารับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการไดทางเว็บไซดของบริษัท คือ www.scasset.com หมวดเกี่ยวกับ SC ระหวางวันที่
7 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเขารับการ
เลื อ กตั้ ง เป น กรรมการ โดยเมื่ อ วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ 2554 บริ ษั ท ได แ จ ง ผลผ า นทางเว็ บ ไซด ข องตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ www.set.or.th ใหผูถือหุนรับทราบแลว และในวาระนี้ขอบังคับของบริษัท
ไดกําหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใชคะแนนเสียงขางมาก โดยบริษัทใชวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลใหผูถือหุนไดพิจารณา
ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรวมกัน
พิจารณาแลวเห็นวากรรมการทั้งสามคนที่พนจากตําแหนงตามวาระมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ
อันเปนประโยชนตอบริษัท และปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ อุตสาหะ จึงเห็นชอบใหเสนอกรรมการทั้งสาม
คนกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
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สามคนที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทไดแสดง
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
หลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณทํางาน จํานวนปที่เปนกรรมการในบริษัท
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงกรรมการ/
ผูบริหารในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทํา
ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา จํานวน
ครั้งที่รวมประชุม/จํานวนครั้งที่มีสิทธิเขารวมประชุม การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษัท (การปฏิบัติ
หนาที่ในรอบปที่ผานมา) การถือหุนในบริษัท การมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจํ า ป 2554 การเป น ญาติ ส นิ ท กั บ ผู บ ริ ห าร/ผู ถื อ หุ น รายใหญ ข องบริ ษั ท /บริ ษั ท ย อ ย และการมี
ความสัมพันธ (มี/ไมมีสวนไดเสีย) ในลักษณะตางๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม/บริษัทยอย
ลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา (รายละเอียดปรากฏ
บนจอภาพของหองประชุมนี้ และตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญประชุม)
โดยการออกเสี ย งลงคะแนนขอให ผู ถื อ หุ น ใช สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมการเป น
รายบุ ค คล โดยใช บั ต รลงคะแนนเสี ย งที่ บ ริ ษั ท แจกให แ ก ผู ถื อ หุ น แล ว ในขณะลงทะเบี ย น และเพื่ อ ให
กระบวนการประชุมเปนไปดวยความรวดเร็ว บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวภายหลังจากผูถือ
หุนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลเสร็จเรียบรอยทั้งสามคนแลวเพื่อนําไปรวมคะแนน และบริษัทจะแจงผล
คะแนนใหผูถือหุนทราบภายหลังจากลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลวเปนรายบุคคลทั้งสามคน โดยเริ่มจาก
1. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
2. นายคุโณดม ธรรมาภรณพิลาศ
3. นายประเสริฐ สัมนาวงศ
มติเลือกตั้งกรรมการจากผูถือหุน คือ เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลดวยคะแนนเสียงขางมาก
ดังนี้
1. อนุมัติเลือกตั้งใหนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม/กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
(รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร) กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงขางมาก
ดังนี้
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ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0003 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. อนุมัติเลือกตั้งใหนายคุโณดม ธรรมาภรณพิลาศ กรรมการ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 233,977,596 หุน คิดเปนรอยละ 99.9975 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 5,900 หุน คิดเปนรอยละ 0.0025 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. อนุ มั ติ เ ลื อ กตั้ ง ให น ายประเสริ ฐ สั ม นาวงศ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ) กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 233,977,596 หุน คิดเปนรอยละ 99.9975 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 5,900 หุน คิดเปนรอยละ 0.0025 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
12.2 เลือกตั้งกรรมการเขาใหมเพิ่มเติมอีก 1 คน
ประธานฯ รายงานวาตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 18 กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการ
ของบริษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหา (5) คน แตไมเกินกวา
สิบ ห า (15) คน และกรรมการไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการทั้ ง หมดนั้ น ตอ งมี ถิ่ นที่ อ ยู ใ น
ราชอาณาจักรและจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานของบริษัท
มีความหลากหลายทางความคิด ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการยิ่งขึ้น
รวมทั้งจะกอใหเกิดการสรางมูลคาผลตอบแทนทางธุรกิจใหแกบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึง
ขอเสนอเลือกตั้งกรรมการเขาใหมเพิ่มเติมอีก 1 คน จากเดิมมี 9 คน เปน 10 คน
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คาตอบแทนไดพิจารณาสรรหาแลวเห็นวานางสาวพินทองทา ชินวัตร เปนผูเหมาะสม เนื่องจากมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเปนผูมีความรู จบปริญญา
โท MSc Management, Cass Business Scholl, City University UK และปริญญาโท MA Enterprise
Management for the Creative Arts, London College of Communication ซึ่งในคณะกรรมการบริษัทยังไมมี
ผูมีความรูดานนี้ จึงสามารถชวยบริหารงานใหเกิดความคิดที่หลากหลายได ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทไดแสดงรายละเอียดโดยยอเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนของกรรมการ
เขาใหม โดยรายละเอียดปรากฏบนจอภาพของหองประชุมนี้ และตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งสงใหผูถือหุน
รับทราบพรอมหนงสื
ั อเชิญประชุม
กอนการประชุมบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเขารับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการไดทางเว็บไซดของบริษัท คือ www.scasset.com หมวดเกี่ยวกับ SC ระหวางวันที่ 7
ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเขารับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการ โดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 บริษัทไดแจงผลผานทางเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยใหผูถือหุนรับทราบแลว
กอนการเลือกตั้งประธานฯ ขอใหนางสาวพินทองทา ชินวัตร แสดงตนตอที่ประชุมและ
ออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งโดยอิสระ
โดยการออกเสียงลงคะแนนขอใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยใช
บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทแจกใหแกผูถือหุนแลวในขณะลงทะเบียน
มติเลือกตั้งกรรมการจากผูถือหุน คือ เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งกรรมการเขาใหมเพิ่มเติมอีก 1 คน ดวยคะแนน
เสียงขางมาก โดยจํานวนกรรมการของบริษัทจากเดิม จํานวน 9 คน เปน 10 คน คือ
1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ
สั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม/กรรมการผู มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น บริ ษั ท (รั ก ษาการประธาน
เจาหนาที่บริหาร)

-353. นายคุโณดม ธรรมาภรณพิลาศ
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(กรรมการอิสระ)
4. นายชานนท โชติวิจิตร
กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
5. นายปรีชา เศขรฤทธิ์
กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม/
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)
6. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
สิ่งแวดลอม/กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
7. นายณัฎฐพัฒน เอื้อใจ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
8. นายประเสริฐ สัมนาวงศ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
9. นางแนงนอย ณ ระนอง
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
10. นางสาวพินทองทา ชินวัตร
กรรมการ
- เห็นดวย 233,961,622 หุน คิดเปนรอยละ 99.9907 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 300 หุน คิดเปนรอยละ 0.0001 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 21,574 หุน คิดเปนรอยละ 0.0092 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-3612.3 กําหนดชือ่ กรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
ประธานฯ รายงานวาดวยในวาระที่ 12.1 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติเสียงขางมากเลือกตั้ง
กรรมการเดิมทั้งสามคนกลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให
กําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคงเดิมตามที่จดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย ดังนี้
“นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร นางเพ็ ญ โสม ดามาพงศ นางแน ง น อ ย ณ ระนอง นาย
ณัฎฐพัฒน เอื้อใจ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท”
ในที่ประชุมมีผูถือหุนสอบถามกอนการลงมติ จํานวน 1 ราย โดยมีสาระสําคัญ คือ ใน
อนาคตหากกรรมการผูมีอํานาจลงนามผู กพันบริษั ทลาออกจากตําแหน ง อยากทราบวาบริ ษัทจะตอ ง
กําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทใหมแทนกรรมการคนเดิมที่ลาออกจากตําแหนง
หรือไม อยางไร
ประธานฯ ชี้ แ จงต อ ที่ ป ระชุ มว า ตามขอ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข อ 27 วรรค 3 กํ า หนดว า
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท ดังนั้น หากกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพนจากตําแหนง คณะกรรมการบริษัท
จะตองกําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทใหมเพื่อการจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชยใหเปนปจจุบันไมวาจะมีกรรมการเขาแทนหรือไม ทั้งนี้ การกําหนดวาระนี้ขึ้นเพื่อ
รองรับในกรณีที่กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทและ
ไมไดรับการเลือกตั้งใหเขามารับตําแหนงใหมอีกวาระหนึ่งซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะตองกําหนดชื่อ
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทใหม
มติกําหนดชื่อกรรมการจากผูถือหุน คือ เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหกําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทคงเดิมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
- เห็นดวย 233,981,496 หุน คิดเปนรอยละ 99.9991 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 200 หุน คิดเปนรอยละ 0.0001 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,800 หุน คิดเปนรอยละ 0.0008 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-3712.4 กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ รายงานวาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการไวภายในวงเงิน 6,500,000 บาท (หกลานหาแสนบาท) ซึ่งบริษัทมีการจาย
คาตอบแทนจริง จํานวน 6,500,000 บาท (หกลานหาแสนบาท) ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเบี้ย
ประชุมของกรรมการ ซึ่งไมรวมของกรรมการผูซึ่งมีฐานะเปนผูบริหารของบริษัท ดังนี้
- กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกจะไดรับเบี้ยประชุมในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) และกรรมการอิสระ หรือ
กรรมการบุคคลภายนอกซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยอื่นของบริษัทจะ
ไดรับเบี้ยประชุมในการประชุม 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 2554 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได
พิจารณากลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
แผนการประชุมของคณะกรรมการแตละคณะในป 2554 ซึ่งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพิ่ม 1
คณะ คือ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และเพิ่มเติมกรรมการอีก
1 คน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนใหพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 ภายในวงเงินไมเกิน 7,500,000 บาท (เจ็ด
ลานหาแสนบาท) ซึ่งมากกวาที่กําหนดไวในป 2553 จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท)
มติกําหนดคาตอบแทนจากผูถือหุน คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
คะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 ภายใน
วงเงินไมเกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดลานหาแสนบาท) ดวยคะแนนเสียงสวนใหญไมนอยกวาสองในสาม
ดังนี้
- เห็นดวย 233,982,696 หุน คิดเปนรอยละ 99.9997 ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุม
- ไมเห็นดวย 200 หุน คิดเปนรอยละ 0.0001 ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุม
- งดออกเสียง 600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0002 ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุม

-38ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมไดพิจารณาวาระครบถวนแลว สวนการพิจารณา
เรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทไมมีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม โดย
บริ ษั ท ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สามารถเสนอเพิ่ ม วาระการประชุ ม ได ท างเว็ บ ไซด ข องบริ ษั ท คื อ
www.scasset.com หมวด เกี่ยวกับ SC ระหวางวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ปรากฏวา
ไมมีผูถือหุนเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนาแตอยางใด ซึ่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 บริษัทไดแจง
ผลผานทางเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหผูถือหุนรับทราบแลว
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
ในที่ประชุมมีผูถือหุนสอบถามกอนปดการประชุม จํานวน 5 ราย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. โครงการ The Junction มีผลตอบแทนและอัตราการเชาเปนอยางไร
2. จากขาวที่เคยปรากฏในหนาหนังสือพิมพวา บริษัทมีการทําสัญญาสั่งซื้อวัตถุดิบ
ลวงหนา รวมทั้งใหความสนใจเรื่องการตั้งโรงงานพรีแฟบ (Prefab) อยากทราบวาการตั้งโรงงานมีความ
คืบหนาอยางไร
3. หากบริษัทมียอดขาย (Pre-Sale) 10,000 ลานบาท อยากทราบวาทิศทางของบริษัทใน
อนาคตจะเปนอยางไร
4. เพราะเหตุใดอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 จึงมีปริมาณผูเชาลดลง และบริษัทจะแกไข
อยางไร
5. ป จ จุ บั น โครงการกรานาด า ป น เกล า มี ย อดขายเป น อย า งไร และมี กํ า ไรขั้ น ต น
ประมาณเทาไร
6. อยากทราบว า บริ ษั ท สร า งจุ ด เด น ในเรื่ อ งสิ น ค า ของบริ ษั ท ให แ ตกต า งจากคู แ ข ง
อยางไร
7. เนื่องจากปจจุบันตนทุนคากอสรางมีราคาสูงขึ้น อยากทราบวากําลังซื้อและยอดขาย
(Pre-Sale) ของบริษัทในป 2554 แตกตางจากป 2553 อยางไร
8. บริษัทมียอดขาย (Pre-Sale) ไตรมาส 1/2554 แตกตางจากไตรมาส 1/2553 อยางไร
และในป 2554 คาดวายอดขายจะเปนไปตามเปาหมายหรือไม

-39เรืออากาศเอกกรี เดชชัย ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมขอ 1.-2. และ ขอ 5.-7. นางสาว
ยิ่งลักษณ ชินวัตร ชี้แจงขอสอบถามตอที่ประชุมขอ 3. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ชี้แจงขอสอบถาม
ตอที่ประชุมขอ. 4 และ ขอ 8. วา
1. โครงการ The Junction เปนโครงการธุรกิจเสริมของบริษัทโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

รองรับลูกบานในโครงการและกลุมผูอยูอาศัยในบริเวณนั้น ซึ่งมีผลตอบแทนและไดรับการตอบรับเปน
อยางดี ปจจุบันมีผูเชาเต็มหมดแลวและไดเปดอยางเปนทางการเมื่อตนเดือนเมษายน 2554 สําหรับอัตรา
การเชาอยูในเกณฑที่สามารถแขงขันได
2. ความคืบหนาเรื่องโรงงานพรีแฟบ (Prefab) นั้น บริษัทใหความสนใจและมีการศึกษา
ดูงานอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากพรีแฟบ (Prefab) เหมาะกับโครงการระดับลางซึ่งมีจํานวนบานในโครงการ
เปนจํานวนมาก สําหรับโครงการของบริษัทในปจจุบันยังคงเนนโครงการระดับ B ขึ้นไป ดังนั้น จึงยัง
ไมไดมีการใชพรีแฟบ (Prefab) ทั้งนี้ บริษัทจะใชเมื่อมีการขยายตลาดสูระดับลางแลว
3. ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทไดตั้งเปาหมายไววาจะเติบโตอยางตอเนื่องใน
ทุกๆป และตองเติบโตมากกวาอุตสาหกรรม แมวาบริษัทไดบรรลุเปาหมายยอดขาย 10,000 ลานบาทแลว
บริษัทยังคงตั้งเปาหมายที่จะเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและเติบโตมากกวาอุตสาหกรรมเชนเดิม
4. สาเหตุที่อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 มีผูเชาลดลง เนื่องจากผูเชา 2 บริษัท คือ บริษัท
ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสยายออกไปอยูที่อาคาร
สํานักงานแหงใหมของตนเอง ซึ่งบริษัทแกไขโดยหาผูเชารายใหมซึ่งทําธุรกิจคลายคลึงกับผูเชาเดิมเพื่อ
ความสะดวกในเรื่องของสถานที่ และอุปกรณตางๆ เชน ธุรกิจทีวีดาวเทียม โดยคาดวาจะมีผูเชารายใหมใน
เวลาไมนานนัก
5. ปจจุบันโครงการกรานาดา ปนเกลา มียอดขายประมาณ 4 ยูนิต ซึ่งเปนไปตามแผนการ
ขายที่กําหนดไว ในสวนของกําไรขั้นตนนั้นบริษัทตั้งเปาหมายไวเฉลี่ยประมาณ 30%
6. บริษัทสรางจุดเดนในสินคาใหแตกตางจากคูแขงในเรื่องการออกแบบ รูปแบบบาน
เชน โครงการกรานาดา ปนเกลา เปนบานสไตล Modern Spanish ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของบริษัท มี
แผนผังของโครงการซึ่งไมไดออกแบบเปนรูปสี่เหลี่ยมแตจําลองรูปแบบสนามกอลฟแทน รวมทั้งมีเนื้อที่
ขนาดใหญกวาคูแขงที่อยูในระดับเดียวกัน และอยูในทําเลที่มีการคมนาคมสะดวกมากกวา
7. กําลังซื้อและยอดขาย (Pre-Sale) ของบริษัทในป 2554 ไมแตกตางจากป 2553
เนื่องจากลูกคาสวนใหญของบริษัทจะซื้อสินคาเพื่ออยูอาศัยมากกวาเพื่อการเก็งกําไร
8. ยอดขาย (Pre-sale) ของไตรมาส 1/2554 เติบโตจากไตรมาส 1/2553 ประมาณ 10%
ซึ่งคาดวายอดขายทั้งปของบริษัทจะเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

-40เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามอีกประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่สละเวลามาเขา
รวมประชุมในวันนี้ และขอปดประชุม

ปดประชุม เวลา 18.00 นาฬิกา

ลงชื่อ ________________________________ ประธานที่ประชุม
(นายรัฐ กิตติเวชโอสถ)

ลงชื่อ ________________________________ เลขานุการบริษัท
(นายสมบูรณ คุปติมนัส)

