รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
ของ
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือ่ วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 นาฬิ กา
ณ ห้ อง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 ครั้งนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะในขณะเปิ ดการประชุมรวม 490 ราย นับรวมจํานวนหุ น้ ได้ท้ งั สิ้ น 498,202,502 หุ น้
(สี่ ร้อยเก้าสิ บแปดล้านสองแสนสองพันห้าร้ อยสองหุ ้น) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 75.8138 ของจํานวนหุ ้นที่
จําหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีจาํ นวน 657,139,000 หุ ้น (หกร้ อยห้าสิ บเจ็ด
ล้านหนึ่ งแสนสามหมื่นเก้าพันหุ ้น) และคิดเป็นอัตราร้อยละ 75.7444 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
ของบริ ษทั ณ ปั จจุบนั ซึ่ งมีจาํ นวน 657,741,400 หุ ้น (หกร้อยห้าสิ บเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นหนึ่ งพันสี่ ร้อย
หุ ้น) จากการเพิ่มทุนชําระแล้วในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ณ วันที่ 5 เมษายน 2555 ระหว่างการประชุมมีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุม
ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 93 ราย นับรวมจํานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น 880,196 หุ ้น (แปดแสนแปด
หมื่นหนึ่ งร้อยเก้าสิ บหกหุ ้น) รวมการประชุมครั้งนี้มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะรวมทั้งสิ้ น 583 ราย นับรวมจํานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น 499,082,698 หุ ้น (สี่ ร้อยเก้าสิ บเก้าล้านแปดหมื่น
สองพันหกร้อยเก้าสิ บแปดหุ ้น) คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.9478 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมีจาํ นวน จํานวน 657,139,000 หุ ้น (หกร้ อยห้าสิ บเจ็ดล้านหนึ่ งแสนสาม
หมื่ นเก้าพันหุ ้น) และคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 75.8782 ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ณ
ปั จจุบนั ซึ่ งมีจาํ นวน 657,741,400 หุ ้น (หกร้อยห้าสิ บเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นหนึ่ งพันสี่ ร้อยหุ ้น) ครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) โดยมีนายรัฐ
กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมครบ จํานวน 9 คน
โดยกรรมการบางคนได้ด ํา รงตํา แหน่ ง ในคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยของบริ ษ ัท ด้ว ย ซึ่ งปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท มี
คณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม
และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีรายนาม ดังนี้

-21. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ

ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ

2. นางบุษบา ดามาพงศ์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

3. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
4. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์

กรรมการ / กรรมการบริ หาร และรองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

5. นายปรี ชา เศขรฤทธิ์

กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม / กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

6. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์

กรรมการ / กรรมการบริ หาร และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม

7. นางแน่งน้อย ณ ระนอง

กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

8. นายประเสริ ฐ สัมนาวงศ์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ

9. นายณัฎฐ์พฒั น์ เอื้อใจ

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

โดยการประชุมวันนี้ มีนอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผบู ้ ริ หารระดับสู งซึ่ งกํากับดูแล
สายงานและดํารงตําแหน่ งระดับบริ หาร 4 รายแรกของบริ ษทั อีกจํานวน 4 คน และเลขานุ การบริ ษทั เข้า
ร่ วมประชุมด้วย โดยผูบ้ ริ หารระดับสู งบางคนได้ดาํ รงตําแหน่ งในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งถือ
เป็ นคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั โดยมีรายนาม ดังนี้
1. เรื ออากาศเอกกรี เดชชัย

ประธานเจ้า หน้า ที่ ด้า นปฏิ บ ตั ิ ก าร และประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

2. นายอรรถพล สฤษฎิพนั ธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน และกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

-33. นางปรารถนา แพทย์สมาน

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสสํานักการเงิน

4. นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิ น

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสสํานักบัญชี และกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

5. นายสมบูรณ์ คุปติมนัส

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสสํานักกฎหมาย และเลขานุการ
บริ ษทั

และบริ ษทั ได้เชิญนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 ซึ่ งเป็นตัวแทน
ของบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั มาร่ วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบ
การเงินของบริ ษทั ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ด้วย
สําหรั บการตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระการประชุ มที่กาํ หนดในวันนี้
บริ ษทั ได้เชิญนายสุ เมธี อินทร์ หนู ที่ปรึ กษากฎหมายอิสระ ซึ่ งมีความเป็ นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสี ย
ใดๆ กับบริ ษทั เป็ นตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้นทําหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยงในที่ประชุ ม เพื่อ
ก่ อให้เกิ ดความโปร่ งใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยง รวมทั้งดูแลให้การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ได้นาํ ระบบ barcode มาใช้เพื่อช่วยอํานวย
ความสะดวกแก่การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น โดยบริ ษทั จะ
แสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ื อ หุ ้นในทุกวาระที่ มีการลงมติ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบผลทันที ซึ่ งวิธีการออกเสี ยง
ลงคะแนนในวาระการประชุม บริ ษทั ได้แจ้งขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนทราบก่อนการประชุม ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะ
ลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่ งหุ ้นมี
หนึ่ งเสี ยง สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่าเห็นด้วย หรื อไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระการประชุ ม บริ ษทั จะถือตามความประสงค์ของผูถ้ ื อหุ ้น ผูร้ ั บมอบ
ฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
2. เมื่ อ จบการชี้ แจงจากกรรมการในแต่ ละวาระการประชุ ม ประธานฯ จะสอบถาม
ผูถ้ ื อ หุ ้ น และเปิ ดโอกาสให้ แ สดงความคิ ด เห็ น โดยผูถ้ ื อ หุ ้น คนใดประสงค์จ ะแสดงความคิ ด เห็ น ให้
ยกมื อขึ้น พร้ อมแจ้งชื่ อ-นามสกุล และจํานวนหุ ้นที่ ถือก่ อนแสดงความคิดเห็ น หากไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นคนใด
มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรื อต้องการงดออกเสี ยง ประธานฯ
จะผ่านไปพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป โดยถื อว่าผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ เป็ นเอกฉันท์เห็ นด้วย หรื ออนุ มตั ิ ตามที่
คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

-43. หากมีผูถ้ ือหุ ้นคนใดไม่เห็ นด้วยตามที่คณะกรรมการนําเสนอ หรื อต้องการงดออก
เสี ย งในวาระใด ขอให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น คนนั้น ยกมื อ ขึ้ น เมื่ อ ประธานฯ ที่ ป ระชุ ม กล่ า วสอบถามผู ้ถื อ หุ ้ น จบ
ในกรณี น้ ี ประธานฯ จะให้ผูถ้ ื อ หุ ้นผูซ้ ่ ึ ง ไม่ เห็ นด้ว ย หรื อต้องการงดออกเสี ยง ส่ งบัตรลงคะแนนเสี ย ง
ที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียนก่ อนการประชุ มเฉพาะวาระที่ พิจารณานั้นให้เจ้าหน้าที่ ของ
บริ ษทั เพื่อจะนํามารวมคะแนนเสี ยงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสี ยงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็นด้วยเท่าไร และงด
ออกเสี ยงเท่าไร แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หัก
ออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมด ส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ที่ทาํ หนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและได้ออกเสี ยง
ลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง บริ ษทั จะบันทึกการออกเสี ยงตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ รวมไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสี ยงการลงมติในแต่ละวาระ
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผูถ้ ือหุ น้ อาจไม่
เห็นด้วยกับกรรมการบางคนที่บริ ษทั เสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถแสดงความเห็นได้โดย
อิสระ บริ ษทั จะเชิญกรรมการผูถ้ ูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่ งใสบริ ษทั ขอให้ผู ้
ถือหุ ้นทุกคนที่เข้าร่ วมประชุมลงคะแนนเสี ยงแบบใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่บริ ษทั ได้แจกให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ แล้วในขณะที่ลงทะเบียน
และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ บริ ษทั จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลื อกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ภายหลัง จากผูถ้ ื อ หุ ้น เลื อ กตั้ง กรรมการทั้ง สามคนเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ในคราวเดี ย วกัน ซึ่ งจะช่ ว ยลด
ระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการรวมคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ได้รวดเร็ วขึ้น
5. ผูถ้ ือหุ ้นคนใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะ
คอยอํานวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้
โดยการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ บริ ษทั จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพ
การประชุมเผยแพร่ เป็ น clip file ผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษทั www.scasset.com เพื่อให้บริ การแก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่
สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่ วมประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-5วาระที่ 1

ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุ มว่าในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ขอต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นด้วยความยินดียิ่งและขอขอบคุณ
ที่กรุ ณาสละเวลาเข้าร่ วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ หลายคนที่แสดงความห่ วงใยต่อบริ ษทั
ในช่วงที่เกิดมหาอุทกภัยในประเทศเมื่อปลายปี ที่ผ่านมา ซึ่ งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโครงการของบริ ษทั ทุก
โครงการปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ทั้งนี้ ก่อนการประชุ มบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น
สามารถส่ งคําถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั ก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่
ละวาระ หรื อข้อมูลอื่นที่สาํ คัญ นับตั้งแต่วนั ที่ 16 มีนาคม 2555-8 เมษายน 2555 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ส่ ง
คําถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั ก่อนวันประชุม ซึ่ งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 บริ ษทั ได้แจ้งผลผ่านทางเว็บไซด์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2554
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่ งส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบพร้อม
หนังสื อเชิญประชุม)
มติ รั บ รองจากผู ้ถื อ หุ ้ น คื อ เสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2554
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย 499,077,798 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9990 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 4,900 หุ ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 3

-6พิจารณารั บรองรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท
ประจําปี 2554

นางบุษบา ดามาพงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร รายงานสรุ ปเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ประจําปี 2554 ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
รายได้ รวม
-

ปี 2554 มีรายได้รวม 7,375 ล้านบาท เติบโต 11% เมื่อเทียบกับปี 2553 มีรายได้รวม
6,665 ล้านบาท

รายได้ จากการดําเนินงาน
- ปี 2554 มี ร ายได้จ ากการดํา เนิ น งาน 7,354 ล้า นบาท เติ บ โต 11% โดยแบ่ ง เป็ น
รายได้จากการขาย 6,526 ล้านบาท (89% ของรายได้จากการดําเนินงาน) และรายได้
จากค่าเช่าและบริ การ 828 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 มีรายได้จากการดําเนินงาน
6,652 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้จากการขาย 5,823 ล้านบาท และรายได้จากค่าเช่ า
และบริ การ 829 ล้านบาท
- สัดส่ วนรายได้จากการดําเนินงาน โดยเปรี ยบเทียบรายได้จากการขาย : รายได้จาก
ค่าเช่าและบริ การ คือ 89% : 11% ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2553 เท่ากับ 88% : 12%
กําไรขัน้ ต้ น
-

ปี 2554 มีกาํ ไรขั้นต้น 2,801 ล้านบาท เติบโต 5% เมื่อเทียบกับปี 2553 มีกาํ ไรขั้นต้น
2,680 ล้านบาท

กําไรสุทธิ
-

ปี 2554 มีกาํ ไรสุ ทธิ 1,079 ล้านบาท คิดเป็ น 14.64% ของรายได้รวม เติบโต (-7%)
เมื่อเทียบกับปี 2553
ณ 31 ธันวาคม 2554 ราคาตามบัญชีต่อหุน้ เท่ากับ 14.29 บาท สู งขึ้น 0.75 บาท เมื่อ
เทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 13.54 บาท

ยอดขาย
-

ปี 2554 มียอดขายรวม 8,103 ล้านบาท เติบโต 62% เมื่อเทียบกับปี 2553 มียอดขาย
รวม 5,014 ล้านบาท

-

-7ยอดขายรอโอน (Backlog) ณ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 2,993 ล้านบาท (11% เป็ น
ยอดขายจากโครงการแนวราบ รับรู ้ในปี 2555 และ 89% เป็ นยอดขายจากโครงการ
แนวสู ง) ประมาณการรับรู ้รายได้ คือ 47% จะสามารถรับรู ้รายได้ในปี 2555 9% จะ
สามารถรับรู ้รายได้ในปี 2556 และ 33% จะสามารถรับรู ้รายได้ในปี 2557

แหล่ งเงินทุนใหม่
-

ออกหุ ้ น กู้ค รั้ งที่ 1/2554 ตามที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เมื่ อ วัน ที่ 20
เมษายน 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
: จํานวนหุ ้นกูท้ ี่ขายทั้งหมด 2,000,000,000 บาท /2,000,000 หน่วย (มูลค่าที่ตรา
ไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
: อายุหุน้ กู้ 3 ปี 6 เดือน (16 ธันวาคม 2554-16 มิถุนายน 2558)
: อัตราดอกเบี้ย ปี ที่ 1-3 อัตราคงที่ 5.75% ต่อปี
ปี ที่ 4 (มกราคม-มิถุนายน) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.10% ต่อปี จ่าย
ดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
: จํานวนผูล้ งทุนทั้งหมด 632 ราย (ผูล้ งทุนสถาบัน 2 ราย จํานวนเงินรวม 90 ล้าน
บาท คิดเป็ น 4.5% ผูล้ งทุนนิติบุคคล 9 ราย จํานวนเงินรวม 116.10 ล้านบาท คิด
เป็ น 5.8% และผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา 621 ราย จํานวนเงินรวม 1,793.90 ล้าน
บาท คิดเป็ น 89.7%)
: ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายหุ ้นกู้ และผูร้ ั บประกันการจัดจําหน่ ายหุ ้นกู้ ธนาคาร
ธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
: นายทะเบียนหุ น้ กู้ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงการเปิ ดใหม่
-

ปี 2554 มีโครงการเปิ ดใหม่ 9 โครงการ แบ่งเป็ น บ้านเดี่ยว 5 โครงการ ทาวน์โฮม 1
โครงการ และคอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 11,600 ล้านบาท โดย
มีสาระสําคัญ ดังนี้
ไตรมาส 2/2554
: โครงการบ้านเดี่ยวไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่ นเกล้า-เพชรเกษม
: โครงการบ้านเดี่ยวไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-จรัญฯ
: โครงการบ้านเดี่ยวแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์

-8ไตรมาส 4/2554
: โครงการบ้านเดี่ยวบางกอก บูเลอวาร์ด เทพารักษ์-วงแหวน
: โครงการบ้านเดี่ยวบางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา 3
: โครงการทาวน์โฮม วิสต้า วันเอทโอ เทพารักษ์-วงแหวน
: โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ เครสท์ สุ ขมุ วิท 24
: โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ เครสท์ สุ ขมุ วิท 49
: โครงการคอนโดมิเนียม เซ็นทริ ค สถานีติวานนท์
-

โครงการที่ปิดการขาย และการโอนในปี 2554 คือ โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอ
วาร์ ด วิภาวดี จํานวน 41 ยูนิต มูลค่าโครงการ 631 ล้านบาท ราคาเริ่ มต้น 13 ล้าน
บาท

แผนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ในปี 2555
-

เปิ ดโครงการใหม่ปี 2555 จํานวน 16 โครงการ แบ่งเป็ นบ้านเดี่ ยว 9 โครงการ
ทาวน์โฮม 3 โครงการ และคอนโดมิเนี ยม 4 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 17,110
ล้านบาท

-

โครงการอสังหาริ มทรั พย์เพื่อขายปี 2555 รวมจํานวน 32 โครงการ มูลค่ารวม
28,690 ล้านบาท แบ่งเป็ นบ้านเดี่ยว 17 โครงการ มูลค่า 19,035 ล้านบาท ทาวน์โฮม
5 โครงการ มูลค่า 1,107 ล้านบาท และคอนโดมิเนี ยม 10 โครงการ มูลค่า 8,548
ล้านบาท

การบริ หารจัดการ และการดูแลพืน้ ที่โครงการ-ลูกบ้ านในช่ วงวิกฤตนํา้ ท่ วม
ในช่ วงวิกฤติน้ าํ ท่วมบริ ษทั สามารถป้ องกันความเสี ยหายโครงการของบริ ษทั ซึ่ งอยู่ใน
โซนนํ้าท่วม รวมจํานวน 23 โครงการ ได้ท้ งั หมดทุกโครงการ โดยในช่วงเวลาดังกล่าว
ได้ดาํ เนินการดูแลพื้นที่โครงการและช่วยเหลือลูกบ้าน ดังนี้
-

ตั้งศูนย์ประสานงาน War Room ติดตามดูแลลูกบ้าน 24 ชัว่ โมง
จัดหาเครื่ องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่ องสู บนํ้า กระสอบทราย ทําแนวคันดิน
จัดเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการตลอด 24 ชัว่ โมง
บริ การจัดหาปัจจัย 4 และรถรับ-ส่ ง อํานวยความสะดวก
SC Call Center ตลอด 24 ชัว่ โมง
แจ้งเตือนระดับนํ้า
เยีย่ มและดูแลลูกบ้าน
มอบสิ่ งของ/ถุงยังชีพ

-9กิจกรรมการดําเนินงานด้ านสังคม สิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั มี เป้ าหมายในการดําเนิ นธุ รกิ จควบคู่กับการให้ความสําคัญและรั บผิดชอบต่ อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม โดยในปี 2554 ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้จดั กิ จกรรมการดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อมเพื่อการดําเนิ นธุ รกิจที่ยงั่ ยืน ซึ่ งได้เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554
(แบบ56-1) และรายงานประจําปี 2554 (Annual Report) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
การดําเนินงานด้านสังคม
-

โครงการห้องสมุดสี ส้ม เป็ นโครงการที่ บริ ษทั มี ความประสงค์ให้เป็ นโครงการ
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้กบั เยาวชน และโรงเรี ยนที่ขาดแคลน
โดยโครงการแห่ งแรก คือ ณ โรงเรี ยนวัดบ้านโห้ง ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม่

-

มอบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผูป้ ระสบภัย สึ น ามิ ประเทศญี่ ปุ่ น ผ่า นมู ล นิ ธิ ส ยามกัม มาจล
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ตามโครงการ “Together we share from Thailand to Japan”
จํานวน 300,000 บาท (สามแสนบาท)

-

มอบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ในโครงการรวมพลั ง ไทย ช่ ว ยภั ย นํ้ าท่ ว ม ผ่ า นสํ า นั ก
นายกรั ฐมนตรี สภากาชาดไทย และมูลนิ ธิราชประชานุ เคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จํานวนรวม 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท)

-

มอบถุงยังชี พแด่ ท่านเจ้าอาวาสวัดบางระโหง จังหวัดนนทบุรี เพื่อนําไปแบ่งปั น
ให้กบั ผูป้ ระสบอุทกภัยบริ เวณชุมชนใกล้เคียง

-

มอบเงิ นสนับสนุ นมูลนิ ธิดวงตะวันเพื่อจัดซื้ ออุ ปกรณ์ทางการแพทย์
200,000 บาท (สองแสนบาท)

-

โครงการ Show&Share และอื่นๆ เช่ น การเปิ ดโอกาสให้หน่ วยงานราชการและ
ภาคเอกชนเข้าเยีย่ มชม ศึกษาดูงานโครงการต่างๆ ของบริ ษทั

จํานวน

การดําเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อม
-

ปลู ก ป่ าชายเลน ณ บริ เวณชายฝั่ ง ตํา บลคลองโคน อํา เภอแม่ ก ลอง จัง หวัด
สมุทรสงคราม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมบริ เวณชายฝั่งให้คงไว้ในสภาพที่สมบูรณ์
ที่สุด

-

ปลูกปะการังบนแปลงพีวซี ี ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิ น ฐานทัพเรื อ
สัตหี บ จังหวัดชลบุรี เพื่อฟื้ นฟูธรรมชาติใต้ทอ้ งทะเลไทย และรักษาระบบนิ เวศน์
ใต้น้ าํ ให้คงไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

-10โดยที่แสดงดังกล่าวข้างต้นเป็ นเพียงรายละเอียดส่ วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีรายละเอียดระบุไว้
ในรายงานการดําเนิ นงานด้านสังคม สิ่ งแวดล้อมเพื่อการดําเนิ นธุ รกิ จที่ ยงั่ ยืนในแบบ
แสดงรายการข้อ มูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 2554 (Annual
Report)
มติ รั บ รองจากผูถ้ ื อ หุ ้ น คื อ เสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2554 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็ นด้วย 499,080,398 หุ ้น
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ 99.995 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของ

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,300 หุ ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4

อนุมัตงิ บการเงินประจําปี 2554 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

นายอรรถพล สฤษฎิ พนั ธาวาทย์ รายงานสรุ ปงบการเงิ นของบริ ษทั ประจําปี 2554
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดยได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและ
งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ สรุ ปข้อมูลทางการเงิ นจากรายงานประจําปี 2554 ซึ่ งได้ส่งให้ผูถ้ ือหุ ้นรั บทราบพร้ อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุม) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
2553
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสิ นทรัพย์

18,420,594,088

14,183,383,215

17,567,733,254 13,325,833,731

รวมหนี้สิน

9,033,418,842

5,465,168,088

8,927,722,719 5,319,657,729

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้

9,387,175,246

8,718,215,127

8,640,010,535 8,006,176,002

18,420,594,088

14,183,383,215

17,567,733,254 13,325,833,731

7,353,773,886

6,651,740,153

7,181,316,596 6,369,707,832

(4,552,926,988) (3,971,637,433)

(4,540,947,430) (3,961,728,946)

รวมหนี้สินและ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมรายได้
จากการดําเนินงาน
รวมต้นทุน
จากการดําเนินงาน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับปี

1,079,310,164

1,166,047,732

1,044,184,578 1,378,680,048

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

1.66

1.82

1.60

2.15

กําไรต่อหุน้ ปรับลด

1.65

1.81

1.60

2.14

ในที่ประชุมมีผถู ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นก่อนการลงมติ จํานวน 1 ราย โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้
1. บริ ษทั ควรกูเ้ งินจาก Money Market เนื่องจากมีอตั ราดอกเบี้ยตํ่า
2. บริ ษทั ไม่ควรลงทุนเกินกว่ากําไรที่ได้รับในแต่ละปี

-12นายอรรถพล สฤษฎิพนั ธาวาทย์ ชี้แจงข้อคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ ต่อที่ประชุมว่า
1. จากต้นทุนทางการเงินที่บริ ษทั มีภาระอยู่เห็นว่าเป็ นต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ เช่น
การออกหุน้ กู้ การออกตัว๋ แลกเงิน และเป็ นช่องทางให้บริ ษทั มีแหล่งเงินทุนให้เลือกมากขึ้น
2. ภาระหนี้ สินของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้นจะสอดคล้องกับการขยายการลงทุนของบริ ษทั ซึ่ ง
แบ่งเป็ นการลงทุนด้านการพัฒนา และการลงทุนในที่ดิน ทั้งนี้ เป้ าหมายทางธุ รกิ จของบริ ษทั คือ ในปี
2555 บริ ษทั มีเป้ าหมายยอดขาย 10,000 ล้านบาท ดังนั้น บริ ษทั จึ งต้องเร่ งพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่ อง
โดยเปิ ดโครงการใหม่ จํานวน 16 โครงการ มูลค่าประมาณ 17,110 ล้านบาท และบริ หารจัดการเรื่ องการก่อ
หนี้ ไม่ให้สูงจนเกิ นไปเพราะถือเป็ นความเสี่ ยงอย่างหนึ่ ง โดยบริ ษทั จะดําเนิ นการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั
อย่างต่อเนื่ องและระมัดระวัง ทั้งนี้ สิ่ งที่สําคัญที่ สุด คือ ความสามารถในการทํากําไรเพราะจะสะท้อน
กลับไปยังผูถ้ ือหุน้ ในรู ปของเงินปันผล
มติ อ นุ ม ัติ จ ากผู ้ถื อ หุ ้ น คื อ เสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2554 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย 499,077,798 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.9990 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 4,900 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0010 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5

อนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2554

ประธานฯ รายงานว่าบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ผล
ประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นหลัก

-13ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2554 บริ ษทั มีการจ่ ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการ
ดําเนิ นงานสิ้ นสุ ด ณ ปี 2553 ภายหลังจากที่ บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของ
บริ ษทั ที่ตราไว้จากเดิมหุน้ ละ 10 บาท (สิ บบาท) เป็ นหุ น้ ละ 5 บาท (ห้าบาท) กับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อย
แล้ว ในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ ้น (เจ็ดสิ บสตางค์) ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ ปี 2554 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 1,044,184,578 บาท (หนึ่ ง
พันสี่ สิบสี่ ลา้ นหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ พนั ห้าร้อยเจ็ดสิ บแปดบาท) โดยกําไรดังกล่าวได้รวมกําไรจากการปรับ
มูลค่ายุติธรรมในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จํานวน 26,977,429 บาท (ยี่สิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันสี่ ร้อยยี่สิบเก้าบาท) ซึ่ งเป็ นกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งหากหักรายการกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ดังกล่าวแล้ว กําไรสุ ทธิจากการดําเนินงานเท่ากับ 1,017,207,149 บาท (หนึ่งพันสิ บเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดพัน
หนึ่ งร้อยสี่ สิบเก้าบาท) ซึ่ งน้อยกว่ากําไรสุ ทธิ ปี 2553 (หลังปรับปรุ งใหม่ และหักกําไรจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรมในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน) ที่มีกาํ ไรสุ ทธิ จํานวน 1,141,173,095 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่
สิ บเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าสิ บห้าบาท) เป็ นจํานวนเงิน 123,965,946 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บสาม
ล้านเก้าแสนหกหมื่ นห้าพันเก้าร้ อยสี่ สิบหกบาท) คณะกรรมการบริ ษทั จึ งเห็ นสมควรให้จ่ายเงิ นปั นผล
ประจําปี 2554 จากกําไรสุ ทธิ ดงั กล่าวในอัตราหุ ้นละ 0.65 บาท (หกสิ บห้าสตางค์) จากจํานวนหุ ้นของ
บริ ษทั จํานวน 657,741,400 หุ ้น ซึ่ งคิดเป็นร้อยละ 41.6 ของกําไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงาน โดยเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริ ษทั กําหนดไว้ คือ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
นิ ติบุคคล รวมเป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น 427,531,910 บาท (สี่ ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่ งพันเก้า
ร้อยสิ บบาท) ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น จํานวน 391,560 บาท (สามแสน
เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิ บบาท) เนื่องจากการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่
ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3-5 ประจําเดือนมีนาคม 2555)
จํานวน 602,400 หุน้
ทั้งนี้ บริ ษทั กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และ
ให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และกําหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
มติ อ นุ ม ัติ จ ากผู ้ถื อ หุ ้ น คื อ เสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2554 อัตราหุ น้ ละ 0.65
บาท (หกสิ บห้าสตางค์) ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้

-14- เห็นด้วย 499,080,398 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9995 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,300 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0005 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2554 เป็ นเงินทุนสํ ารองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 47. กําหนดว่าในกรณี ที่บริ ษทั มีกาํ ไรจากการประกอบการ บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไร
สุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงิ น
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน จาก
งบการเงินเฉพาะกิจการสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 1,044,184,578 บาท
(หนึ่งพันสี่ สิบสี่ ลา้ นหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ พนั ห้าร้อยเจ็ดสิ บแปดบาท)
จากข้อ กําหนดนี้ ทางคณะกรรมการบริ ษทั จึ งเห็ นสมควรอนุ มตั ิ ให้จัดสรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี 2554 เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 53,000,000 บาท (ห้าสิ บสามล้านบาท)
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.08 ของกําไรสุ ทธิ ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั มีเงินทุนสํารองสะสมตามกฎหมายรวม จํานวน
288,100,000 บาท (สองร้อยแปดสิ บแปดล้านหนึ่งแสนบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.23 ของทุนจดทะเบียน
มติจดั สรรกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินทุนสํารองจากผูถ้ ือหุ ้น คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้จดั สรรกําไรสุ ทธิเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
เพิ่มขึ้นอีก จํานวน 53,000,000 บาท (ห้าสิ บสามล้านบาท) ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย 499,080,398 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9995 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,300 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0005 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 7

-15พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชีประจําปี 2555

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 41(5) กําหนดว่า กิ จการที่ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี พึงเรี ยกประชุ ม คือ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึ่ งเป็ นสํานักงานผูส้ อบบัญชีรายเดิม
เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ในลําดับต้น โดยมีผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เอส พี ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ในลําดับที่สอง เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2555 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีความเป็ นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรื อไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้
เสี ยใดๆ กับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึง
มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั โดยขอแต่งตั้ง ดังนี้
1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริ ษทั สํานักงาน
เอ เอ็ม ซี จํากัด ผูซ้ ่ ึ งได้รับอนุมตั ิจากเสี ยงข้างมากของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนนให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มาตั้งแต่ปี 2548-2554 รวม 7 ปี
และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั มาตั้งแต่ปี 2551-2554 รวม 4 ปี ทําหน้าที่
ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั โดยในกรณี ที่
นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี
จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ทําหน้าที่
ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทน หรื อ
2. ในกรณี ที่บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ไม่สามารถจัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
อื่ นของบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด แทนนางสาวประภาศรี ลี ลาสุ ภา ได้ขอ
แต่งตั้งให้นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิ ชชา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 แห่ งบริ ษทั
เอส พี ออดิ ท จํากัด ผูซ้ ่ ึ งได้รับอนุ มตั ิจากเสี ยงข้างมากของที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มาตั้งแต่ปี 2554 รวม 1
ปี แต่ยงั ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ทําหน้าที่เป็นผูส้ อบบัญชีในการ
ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทน และในกรณี ที่
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิ ชชา ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั เอส พี ออดิท จํากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริ ษทั เอส พี ออดิท จํากัด ทําหน้าที่ตรวจสอบ
สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทน
โดยกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2555 รวมงบไตรมาส เป็ นจํานวนเงินเท่ากับปี 2554
คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 905,000 บาท (เก้าแสนห้าพันบาท) ซึ่ งค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้เคียง
กับบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน

-16ในกรณี ที่บริ ษทั ใช้ผสู ้ อบบัญชีลาํ ดับต้นจากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั จะใช้ผสู ้ อบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี เดียวกันเป็นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ย่อย/
บริ ษทั ร่ วม หรื อในกรณี ที่บริ ษทั ใช้ผสู ้ อบบัญชีลาํ ดับที่สองจากบริ ษทั เอส พี ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั บริ ษทั ก็จะใช้ผสู ้ อบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั
ร่ วมเช่ นกัน โดยบริ ษทั บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วมไม่ได้ใช้บริ การอื่ นจากสํานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี
สังกัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัดด้วย
มติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี จากผูถ้ ือหุ ้น คือ เสี ยงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญาตเลขที่ 4664 จากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ทําหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ซึ่ งในกรณี ที่นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้
บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ทํา
หน้า ที่ ต รวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษ ทั แทน หรื อ ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ไม่สามารถจัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
แทนนางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ได้ ขอแต่งตั้งให้นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิ ชชา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4306 แห่ งบริ ษทั เอส พี ออดิ ท จํากัด ทําหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทน และในกรณี ที่นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิ ชชา ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
ให้บริ ษทั เอส พี ออดิ ท จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่นของบริ ษทั เอส พี ออดิ ท จํากัด ทําหน้าที่
ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทน พร้อมกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
2555 รวมงบไตรมาส จํานวน 905,000 บาท (เก้าแสนห้าพันบาท) ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย 499,077,298 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9989 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 หุ ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 5,300 หุ ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

-17วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ และกําหนด
ค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555
8.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 20 กําหนดว่าในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่ งจํานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พน้ จากตําแหน่ งอาจถูก
เลื อกเข้ามารั บตําแหน่ งใหม่ก็ได้ โดยในปี นี้ มีกรรมการที่อยู่ในตําแหน่ งนานที่สุดต้องออกจากตําแหน่ ง
จํานวน 3 คน คือ
1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ
2. นายปรี ชา เศขรฤทธิ์
3. นางแน่งน้อย ณ ระนอง
ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอชื่ อบุคคลอื่นเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็ นกรรมการได้ทางเว็บไซด์ของบริ ษทั คือ www.scasset.com หมวด Corporate ระหว่างวันที่ 1
ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ คนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ โดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริ ษทั ได้แจ้งผลผ่านทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย คือ www.set.or.th ให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบแล้ว และในวาระนี้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ได้กาํ หนดการ
ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก โดยบริ ษทั ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการ
เป็ นรายบุคคลให้ผถู ้ ือหุน้ ได้พิจารณา
ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกัน
พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า กรรมการทั้ง สามคนที่ พ น้ จากตํา แหน่ ง ตามวาระมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามมาตรา
68 แห่ ง พระราชบัญญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 รวมทั้ง ไม่ มี ล ัก ษณะที่ แ สดงถึ ง การขาดความ
เหมาะสมที่ จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิ จการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นตามที่ คณะกรรมการ
กํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ป ระกาศกํา หนด และเป็ นผู ้ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และ
มีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ มีความตั้งใจ และมีจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิ จ
สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้ง
สามารถอุทิศเวลาให้บริ ษทั ที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความ
รั บ ผิ ด ชอบของตน จึ ง เห็ น ชอบให้เ สนอกรรมการทั้ง สามคนกลับ เข้า มาดํา รงตํา แหน่ ง อี ก วาระหนึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ควรเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนที่พน้ จาก

-18ตําแหน่ งตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั ใหม่อีกวาระหนึ่ ง ซึ่ งบริ ษทั ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
อายุ ที่ อยู่ปัจจุ บนั ที่ ติดต่ อได้ ตําแหน่ งปั จจุ บนั คุ ณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด การอบรมหลักสู ตรของสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ประสบการณ์ทาํ งาน จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการในบริ ษทั การดํารงตําแหน่ ง
กรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิ จการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา จํานวนครั้งที่ร่วมประชุม/
จํานวนครั้งที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม การมีส่วนร่ วมสร้ างประโยชน์ให้บริ ษทั (การปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี ที่
ผ่านมา) การถือหุ ้นในบริ ษทั การมีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555
การเป็นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย และการมีความสัมพันธ์ (มี/ไม่มีส่วน
ได้เสี ย) ในลักษณะต่างๆ กับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม/บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน หรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุ บนั หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา (รายละเอี ยดปรากฏบนจอภาพของห้อง
ประชุมนี้ และตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบพร้อมหนังสื อเชิญประชุม)
โดยการออกเสี ย งลงคะแนนขอให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ง กรรมการเป็ น
รายบุ ค คล โดยใช้บ ตั รลงคะแนนเสี ย งที่ บ ริ ษ ทั แจกให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น แล้ว ในขณะลงทะเบี ย น และเพื่ อ ให้
กระบวนการประชุมเป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว บริ ษทั จะขอเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวภายหลังจากผูถ้ ือ
หุน้ เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลเสร็ จเรี ยบร้อยทั้งสามคนแล้วเพื่อนําไปรวมคะแนน และบริ ษทั จะแจ้งผล
คะแนนให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบภายหลังจากลงคะแนนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเป็ นรายบุคคลทั้งสามคน โดยเริ่ มจาก
1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ
2. นายปรี ชา เศขรฤทธิ์
3. นางแน่งน้อย ณ ระนอง
โดยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 คน คือนายปรี ชา เศขรฤทธิ์ และนางแน่งน้อย
ณ ระนอง เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ จึงขอออกจากห้องประชุมเป็ นการชัว่ คราวเพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
พิจารณาโดยอิ สระ และเมื่ อ ที่ ประชุ มมี มติ เสร็ จ เรี ยบร้ อยแล้ว ประธานกรรมการและกรรมการจะเข้า
รับทราบมติและดําเนินการประชุมต่อไป โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการบริ ษทั ช่วยดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนน
ของผูถ้ ือหุน้ เพื่อประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลต่อไป
มติเลือกตั้งกรรมการจากผูถ้ ือหุ ้น คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ดังนี้

-191. อนุ มตั ิเลือกตั้งให้นายรั ฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการบริ ษทั (กรรมการอิสระ)
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย 498,919,398 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.9673 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 30,100 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0060 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 133,200 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0267 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2. อนุ มตั ิเลื อกตั้งให้นายปรี ชา เศขรฤทธิ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิ บาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ) กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย 497,208,298 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.6244 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,751,200 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.3509 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 123,200 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0247 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
3. อนุ มตั ิเลือกตั้งให้นางแน่ งน้ อย ณ ระนอง กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอแทน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย 482,177,594 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 96.6128 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 16,814,404 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 3.3691 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 90,700 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0181 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

-208.2 กําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ รายงานว่าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2554 ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ภายในวงเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) ซึ่ งบริ ษทั มีการจ่าย
ค่าตอบแทนจริ ง จํานวน 7,378,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท) ประกอบด้วยเงินเดือน
โบนัส และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ ซึ่งไม่รวมของกรรมการผูซ้ ่ ึงมีฐานะเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดังนี้
-

กรรมการอิ สระ หรื อกรรมการบุคคลภายนอกจะได้รับเบี้ยประชุ มในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) และกรรมการอิสระ หรื อ
กรรมการบุคคลภายนอกซึ่ งดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริ ษทั จะ
ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุม ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)

-

กรรมการอิ ส ระซึ่ งดํา รงตํา แหน่ ง เป็ นประธานคณะกรรมการ หรื อประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นจะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้า
พันบาท)

-

กรรมการผูซ้ ่ ึงมีฐานะเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ในปี 2555 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2555 รวมถึงการขยายตัวทางธุ รกิจและการเติบโตทาง
ผลกําไรของบริ ษทั แล้ว จึ งเห็ นควรเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิ น 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาท) ซึ่ งมากกว่าที่กาํ หนดไว้ในปี
2554 จํานวน 300,000 บาท (สามแสนบาท)
ในที่ประชุมมีผถู ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นก่อนการลงมติ จํานวน 1 ราย โดยมีสาระสําคัญ
คือ ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น ขอให้บริ ษทั ใช้ระบบ Incentive แทนค่าตอบแทนในรู ปของ
วงเงิน เพราะระบบ Incentive จะเป็นวิธีที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่กรรมการในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ดีกว่า
นายอรรถพล สฤษฎิ พนั ธาวาทย์ แจ้ง ต่ อ ที่ ประชุ มว่าจะรั บ ข้อ คิ ด เห็ น ของผูถ้ ื อหุ ้น ไว้
พิจารณา และร่ วมกับนางบุษบา ดามาพงศ์ ชี้แจงว่าตามที่บริ ษทั เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 ภายในวงเงิ นไม่เกิ น 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาท) นั้น
เนื่ องจากในปี 2554 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ด
ล้านห้าแสนบาท) และได้ชาํ ระไปจริ ง 7,378,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท) โดยในปี
2555 นี้ เมื่อพิจารณาจากแผนการประชุ มของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่
คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม รวมถึงความเหมาะสมต่าง ๆ เมื่อ

-21เที ยบเคี ยงกับอุ ตสาหกรรมเดี ยวกัน การขยายตัวทางธุ รกิ จและการเติ บโตทางผลกําไรของบริ ษทั แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาท) ซึ่ งค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย
เงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งไม่ร่วมของกรรมการผูซ้ ่ ึงมีฐานะเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
มติกาํ หนดค่าตอบแทนจากผูถ้ ือหุ ้น คือ คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวน
คะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 ภายใน
วงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาท) ด้วยคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ดังนี้
- เห็นด้วย 498,632,498 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9098 ของจํานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 412,200 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0826 ของจํานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
- งดออกเสี ยง 38,000 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0076 ของจํานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุ มว่าที่ประชุ มได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่ วนการพิจารณา
เรื่ องอื่ นๆ นั้น บริ ษทั ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุ มอื่ นนอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม โดย
บริ ษัท ได้เ ปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถเสนอเพิ่ ม วาระการประชุ ม ได้ท างเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษัท คื อ
www.scasset.com หมวด Corporate ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้ ือหุ ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด ซึ่ งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริ ษทั ได้แจ้งผลผ่าน
ทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบแล้ว
อย่า งไรก็ ดี พ ระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง
กําหนดว่าผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมดจะ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้
ในที่ประชุมมีผถู ้ ือหุน้ สอบถามก่อนปิ ดการประชุม จํานวน 3 ราย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. อยากทราบว่าในปี 2555 บริ ษทั มีเป้ าหมายการเติบโตเท่าไร
2. ในปี 2554 อัตรากําไรขั้นต้นของบริ ษทั เท่ากับ 38.1% อยากทราบว่าในปี 2555 อัตรา
กําไรขั้นต้นของบริ ษทั ประมาณเท่าไร

-223. ในปี 2554 สัดส่ วนรายได้การขายโครงการแนวสู งของบริ ษทั เท่ากับ 10% และ
โครงการแนวราบเท่ากับ 90% อยากทราบว่าทั้งสองโครงการมีอตั รากําไรขั้นต้นเท่าไร
4. จากราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น อยากทราบว่าในครึ่ งปี หลังบริ ษทั จะปรับราคาสิ นค้า
ขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
5. จากการปรับค่าแรงเป็น 300 บาท (สามร้อยบาท) นั้น อยากทราบว่าส่ งผลกระทบต่อ
ต้นทุนโดยรวมของบริ ษทั เท่าไร
6. เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้แก่ ผูซ้ ้ื อจากผลกระทบนํ้าท่วมในปี ที่ผ่านมา อยากทราบว่า
บริ ษทั มีแผนการถมที่ดินให้สูงขึ้นจากถนนเท่าไร และมีมาตรการรองรับเหตุการณ์น้ าํ ท่วมอย่างไร
7. จากต้นทุนที่ดินที่มีราคาสู งขึ้น อยากทราบว่าบริ ษทั มีนโยบายสะสมที่ดินและจัดการ
เกี่ยวกับที่ดินอย่างไร
8. แผนการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ใน 5 ปี ข้างหน้า และเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั เป็ นอย่างไร
นายอรรถพล สฤษฎิพนั ธาวาทย์ ชี้แจงข้อสอบถามต่อที่ประชุมข้อ 1-3 เรื ออากาศเอกกรี
เดชชัย ชี้แจงข้อสอบถามต่อที่ประชุมข้อ 4-7 และนางบุษบา ดามาพงศ์ ชี้แจงข้อสอบถามต่อที่ประชุมข้อ
8. ว่า
1. ในปี 2555 บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายการเติบโตแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ เป้ าหมายของยอดขาย
ประมาณ 10,000 ล้านบาท และเป้ าหมายของรายได้จะเติบโตไม่ต่าํ กว่า 10%
2. เนื่ องจากในปี 2555 นี้ ราคานํ้ามันมีการปรับสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องจึ งส่ งผลให้ตน้ ทุน
วัต ถุ ดิ บ ต่ า งๆ โดยรวมทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มสู ง ขึ้ น ตาม ดัง นั้น บริ ษ ทั จึ ง ต้อ งบริ ห ารต้น ทุ น อย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และสํา หรั บ ราคาขายนั้น บริ ษ ทั จะกํา หนดอัต รากํา ไรขั้น ต้น ให้อ ยู่ใ นสั ด ส่ ว นของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. ในปี 2554 บริ ษทั มีอตั รากําไรขั้นต้นจากการขายโครงการแนวราบและแนวสู งโดย
เฉลี่ยประมาณ 34.3%
4. จากราคาวัสดุ ก่อสร้ างที่ สูงขึ้น และการปรั บค่าแรงเป็ น 300 บาท (สามร้ อยบาท)
ดังนั้น คาดว่าในไตรมาส 3 หรื อ ไตรมาส 4 นี้ คาดว่าราคาบ้านทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมจะปรับขึ้นทั้งหมดแต่
จะขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั สภาวะการแข่งขันของตลาดด้วย
5. จากการปรั บค่าแรงเป็ น 300 บาท (สามร้ อยบาท) นั้น จะส่ งผลกระทบต่ อต้นทุ น
โดยรวมของบริ ษทั แต่ในปี 2555 รัฐบาลได้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% เป็ น 23% ซึ่ งการลด
อัตราภาษีดงั กล่าวจะช่วยชดเชยกับค่าแรงที่ปรับขึ้นได้

-236. โดยปกติระดับพื้นดินในโครงการของบริ ษทั จะสู งกว่าระดับถนนปกติประมาณ 80
เซ็นติเมตร ซึ่ งจากผลกระทบนํ้าท่วมในปี ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริ หารมีนโยบายให้ถมดินโครงการให้
สู งขึ้น คือ ระดับพื้นบ้านในโครงการจะสู งกว่าระดับนํ้าท่วมสู งสุ ด 80 เซ็นติเมตร และนอกเหนื อจากนั้น
บริ ษทั ยังมีมาตรการอื่นๆ เพื่อรองรับเหตุการณ์น้ าํ ท่วม ได้แก่ ออกแบบระดับถนนทางเข้าโครงการให้สูง
กว่าระดับนํ้าท่วม 60 เซ็นติเมตร ออกแบบรั้วโครงการให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเพื่อป้ องกันนํ้าเข้าโครงการ และ
สร้างระบบเปิ ด-ปิ ดประตูระบายนํ้าของโครงการแบบถาวรเพื่อป้ องกันไม่ให้น้ าํ เข้าโครงการ
7. จากต้นทุนที่ดินที่มีราคาสู งขึ้น บริ ษทั มีนโยบายสะสมที่ดิน คือ จะซื้ อเฉพาะที่ดินที่มี
ศักยภาพเก็บไว้แต่ไม่ซ้ื อที่ดินมากเกินกว่า 20 % ของยอดขาย ซึ่ งการจัดซื้ อที่ดินของบริ ษทั มีหลายช่องทาง
เช่น ซื้อจากผูม้ าเสนอขาย และสํารวจสภาพที่ดินและติดต่อซื้อเอง
8. แผนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ใน 5 ปี ข้างหน้า คือ เป็ นบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของผูส้ นใจโดยทัว่ ไป ซึ่ งเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ
ภายใต้การบริ หารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั คือ ในปี 2555
บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายยอดขาย 10,000 ล้านบาท ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั มีที่ดินที่รอการพัฒนาสามารถสร้างรายได้
อย่างต่อเนื่ อง ขณะเดี ยวกันในการบริ หารงานนั้นบริ ษทั จะดําเนิ นธุ รกิ จอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิ ดความ
เสี่ ยงน้อยที่สุด โดยจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องและอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีขอ้ สอบถามอีก ประธานฯ
จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกคนที่สละเวลามาเข้าร่ วมประชุมในวันนี้ และขอปิ ดประชุม

ปิ ดประชุ ม เวลา 12.15 นาฬิกา

ลงชื่อ ________________________________ ประธานที่ประชุม
(นายรัฐ กิตติเวชโอสถ)

ลงชื่อ ________________________________ เลขานุการบริ ษทั
(นายสมบูรณ์ คุปติมนัส)

