รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
ของ
บริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิ กา
ถ่ายทอดสด ณ สํานักงานใหญ่บริ ษทั อาคารชิ นวัตรทาวเวอร์ 3
เลขที่ 1010 ถนนวิ ภาวดีรงั สิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

--------------------------------------------------------------------ในการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ครัง้ นี้ เป็ น การประชุ ม ผ่ านสื่ออิเล็ก ทรอนิ กส์ ตาม
พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19
โดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ใช้บริการจัดการประชุม e-Services จาก
บริษทั ดิจทิ ลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเริม่ เปิ ด
การประชุมมีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง จํานวน 23 ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิน้
13,777,383 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.33 และโดยการรับมอบฉันทะ จํานวน 88 ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิน้
3,198,692,298 หุ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 76.44 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด รวมผูถ้ อื หุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จํานวน 111 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ทงั ้ สิ้น
3,212,469,681 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 76.77 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ซึง่ มีจาํ นวน 4,184,663,971 หุน้ (สีพ่ นั หนึ่งร้อยแปดสิบสี่
ล้านหกแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั แล้ว ทัง้ นี้ ระหว่าง
ประชุมมีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอีก จํานวน 8 ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้ 68,002 หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง 31 ราย จํานวนหุน้ รวมทัง้ สิน้ 13,845,385 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.33 ของจํานวนหุน้ ที่
จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด รวมการประชุมครัง้ นี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม
ทัง้ สิ้น 119 ราย นั บ รวมจํา นวนหุ้นได้ท ัง้ สิ้น 3,212,537,683 หุ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 76.77 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น (Record Date) ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั โดยมีนายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุม และ
มีกรรมการเข้าร่วมประชุม จํานวน 9 คน โดยกรรมการบางคนได้ดาํ รงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั
ด้วย ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั มีคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 5 คณะ คือ
1) คณะกรรมการบริหาร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยังยื
่ น
5) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

โดยในการประชุมวันนี้มกี รรมการเข้าร่วมประชุมทัง้ จากสถานทีถ่ ่ายทอดสด และเข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจํานวนทัง้ สิน้ 9 ท่าน จากจํานวนกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ดังมี
รายนาม ดังนี้
1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์

รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริห าร/ กรรมการ
บรรษั ท ภิ บ าลและการพั ฒ นาธุ ร กิ จ อย่ า งยั ง่ ยื น /
กรรมการบริห ารความเสี่ย ง และประธานเจ้า หน้ า ที่
บริหาร

3. นายอรรถพล สฤษฎิพนั ธาวาทย์

กรรมการ/ กรรมการบริห าร / กรรมการบริหารความ
เสีย่ ง/ ประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นสนับสนุนองค์กร

4. นายประเสริฐ สัมนาวงศ์

กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่ าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริห าร
ความเสีย่ ง และกรรมการอิสระ

5. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พลิ าศ

กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

6. นายปรีชา เศขรฤทธิ ์

กรรมการ/ ประธานกรรมการบรรษั ท ภิบ าลและการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยังยื
่ น / ประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

7. นายณัฎฐ์พฒ
ั น์ เอือ้ ใจ

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

8. นายทรงศักดิ ์ เปรมสุข

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพั ฒ นาธุ รกิ จ อย่ างยัง่ ยื น / กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

9. นางวิลาสินี พุทธิการันต์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ

โดยการประชุมวันนี้นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารระดับสูงซึ่งกํากับดูแลสายงานและ
ดํารงตําแหน่ งระดับบริหาร 4 รายแรกของบริษัท จํานวน 7 ท่าน รวมเลขานุ การบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ดังมีรายนาม ดังนี้
1. นางปรารถนา แพทย์สมาน

หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน

2. นางสาวนํ้าทิพย์ พรมเชือ้

รองหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านบัญชี

3. นายมงกุฎ เตโชฬาร

รองหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านพัฒนาทรัพย์สนิ แนวราบ

4. นายประยงค์ยุทธ อิทธิรตั น์ชยั

รองหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านบริหารโครงการแนวสูง

5. นายปภาณเดช พชรชานันท์

รองหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านสนับสนุนโครงการ

6. นางกนกอร หลิมกําเนิด

รองหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านพัฒนาทรัพย์สนิ แนวสูง
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7. นายสมบูรณ์ คุปติมนัส

หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านกฎหมาย / หัวหน้างานกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ และเลขานุ การบริษัท
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ สถานที่
ถ่ายทอดสด

บริษั ทได้เรียนเชิญ ผู้สอบบัญ ชีซ่ึงเป็ นตัวแทนของบริษั ท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส
จํากัด คือ นางสาวสกุณา แย้มสกุล นางสาวลักษิกา ภัทรดิลกรัตน์ และนางสาวสุนิดา วิเศษโชติกุล เข้าร่วมประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบข้อสงสัยเกีย่ วกับงบการเงินของบริษทั ให้กบั ผูถ้ อื หุน้
สําหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กําหนดในวันนี้บริษัทได้เชิญ
นางสาวนริตา นาคบาตร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึง่ มีความเป็ นอิสระ ไม่มปี ระโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท
เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทําหน้ าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรวมคะแนน เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส ในขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียง รวมทัง้ ดูแลให้การ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษทั
บริษัทขอเรียนชี้แจงขัน้ ตอนวิธกี ารส่งคําถามในทีป่ ระชุม การออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม
และการนับคะแนนเสียงให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านทราบ ดังนี้
ขัน้ ตอนการส่งคําถามในทีป่ ระชุม
1. กรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ต้องการถามคําถามระหว่างการประชุมในแต่ละวาระ
ทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา ขอให้ผถู้ อื หุน้ กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting ทีไ่ ด้ Log-in ไว้ขณะลงทะเบียน
และกดที่ป่ ุม “ส่งคําถาม” แล้วพิมพ์คําถามหรือความคิดเห็นไว้เบื้องต้น จากนัน้ กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคําถาม
เข้าคิวถามในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ทราบ และเชิญให้ถามในทีป่ ระชุมตามลําดับ
สําหรับผูร้ บั มอบฉันทะทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถ
เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ หากประสงค์จะถามคําถาม กรุณ าใช้ Function Chat ของระบบ
WebEx ทีเ่ ข้าร่วมประชุม โดยกดปุ่ม “Chat” และพิมพ์คาํ ถามหรือความคิดเห็นไว้เบือ้ งต้น เพื่อให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั
ทราบ และเชิญให้ถามในทีป่ ระชุมต่อไป
2. เมื่อสิน้ สุดการชีแ้ จงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ก่อนลงมติประธานฯ จะเปิ ดโอกาส
ให้ผูถ้ อื หุ้นถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระนัน้ โดยเมื่อบริษทั เรียกชื่อผูถ้ อื หุน้ ผู้
ประสงค์จะถามท่านใด ขอให้ท่านดังกล่าวเปิ ดไมค์ หรือทัง้ ไมค์และภาพ (VDO) บนระบบ WebEx โดยกดที่ป่ ุม
“Unmute me” เพือ่ ถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยตัวท่านเองอีกครัง้ หากผูถ้ อื หุน้ ท่านดังกล่าวไม่สามารถ
ถามคําถามผ่านทางไมค์ดว้ ยตนเอง หรือกรณีผถู้ อื หุน้ ไม่ประสงค์จะถามคําถามดังกล่าวด้วยตนเอง เจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั จะเป็ นผูอ้ ่านคําถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้สง่ คําถามมาทัง้ ในระบบ DAP e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx
ต่อทีป่ ระชุมแทน
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3. สําหรับคําถามทีจ่ ะอนุ ญาตให้ถามในวาระได้ จะต้องเกีย่ วข้องกับวาระทีเ่ สนอพิจารณาในวาระ
เท่านัน้ เพื่อรักษาเวลาการประชุมให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด ส่วนในกรณีทม่ี คี ําถามทีเ่ กีย่ วข้องใน
วาระนัน้ ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็ นจํานวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิ
จารณาคัดเลือกคําถามตามความ
์
เหมาะสม เนื่ องจากระยะเวลาที่มีจํากัด หากมีคําถามใดที่ไม่ส ามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม บริษัท จะ
พิจารณารวบรวมคําถามและคําตอบของกรรมการเปิ ดเผยในรายงานการประชุมต่อไป
ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
1. เมื่อประธานในทีป่ ระชุมให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเพือ่ มีมติในแต่ละวาระ ผูถ้ อื หุน้ จะต้องกลับไป
ยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log – in ไว้ขณะลงทะเบียน โดยระบบ DAP e-Shareholder Meeting
จะเปิ ดหน้ าลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกปุ่ม “ลงคะแนน” หลังจากนัน้ หน้ าจอจะปรากฏหน้ าลงคะแนนเสียง
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียง
เท่าจํานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่
2. ผูถ้ อื หุ้นจะต้องเลือกปุ่มลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด คือ 2 นาที และกดปุ่ม “ยืนยัน” จึงจะจบขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้
หากผูถ้ อื หุน้ ไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ใน
วาระทีเ่ สนอพิจารณานัน้ ทัง้ นี้ หากกําหนดเวลาลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ ยังเหลืออยู่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถแก้ไขคะแนน
เสียงทีต่ นได้ลงไว้ได้ภายในเวลาทีก่ าํ หนด
3. กรณี ผู้ถือ หุ้น มอบให้ผู้รบั มอบฉัน ทะเข้า ร่ว มประชุ ม แทน ผู้ร บั มอบฉัน ทะมีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนนแทนผูถ้ อื หุน้ ได้ทุกประการตามทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณี ผูถ้ อื หุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุมาในหนังสือมอบ
ฉันทะ โดยผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่มสี ทิ ธิลงคะแนนเสียงในทีป่ ระชุมอีก
4. ในวาระเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึง่ พ้นจากตําแหน่งตามวาระผูถ้ อื หุน้ อาจไม่เห็นด้วยกับ
กรรมการบางท่านทีบ่ ริษทั เสนอแต่งตัง้ ดังนัน้ เพื่อให้ผู้ถอื หุน้ สามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ บริษทั จะเชิญ
กรรมการผูถ้ ูกเสนอแต่งตัง้ ออกนอกระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการชัวคราว
่
และให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
การนับคะแนนเสียง
1. ให้นับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง โดยในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติ ในกรณีมคี ะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชีข้ าด เว้นแต่บางวาระทีก่ ฎหมาย หรือข้อบังคับบริษทั กําหนดมติอนุ มตั ิจากผูถ้ อื หุ้นไว้เป็ นอย่างอื่น ซึ่ง
ประธานฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนลงคะแนน กล่าวคือ ใน วาระที่ 6.2 ทีก่ าํ หนดให้ตอ้ งมีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 7 ที่กําหนดให้ต้องมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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2. การรวบรวมผลคะแนน ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะประมวลผลคะแนนทัง้ หมด
โดยบริษทั จะประกาศและแสดงผลคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบในแต่ละวาระว่าคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียงมีเท่าไร โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละเท่ าไรด้วย ทัง้ นี้ หลังปิ ดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และ
บริษทั ได้ประกาศผลคะแนนเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ผูถ้ อื หุ้นสามารถดูผลคะแนนของแต่ละวาระด้วยตนเอง โดยการ
กดทีไ่ อคอน
(รูปกราฟแท่ง) ในระบบ DAP e-Shareholder Meeting
สําหรับ การประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในครัง้ นี้ มีวาระการประชุ มรวมทัง้ สิ้น 8 วาระ
ดังรายละเอียดทีป่ รากฎตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านทราบแล้ว อีกทัง้ บริษทั ยังได้
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั
www.scasset.com ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2564
สําหรับวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 นัน้ บริษทั ได้เปิ ดเผยรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน
รวมถึงแสดงความคิดเห็น สอบถาม และแก้ไขรายงานการประชุม ตัง้ แต่วนั ที่ 10 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน
2563 ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือแก้ไขเพิม่ เติมรายงานดังกล่าว ดังนัน้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้
บริษทั จึงไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2563 เป็ นวาระการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอีก
โดยการประชุมผู้ถอื หุ้นนี้ บริษัทจัดให้มกี ารแพร่ภาพสดการประชุม และบันทึกภาพการประชุม
เผยแพร่เป็ น clip file บนเว็บไซด์ของบริษทั www.scasset.com เพื่อให้บริการแก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจ และไม่มโี อกาส
เข้าร่วมประชุม โดยจะดําเนินการประชุมเป็ นภาษาไทยเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน บริษทั เอสซี แอสเสท
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และขอขอบคุณทีก่ รุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมีเรื่องแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ
2 เรื่อง ดังนี้
1) การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 เป็ นครัง้ แรกทีบ่ ริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมในรูปแบบการ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดขอเชือ้ ไวรัส COVID-19 และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนด
ของหน่ วยงานรัฐ เรื่องการจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คดั เลือกบริษัท ดิจิทลั แอคเซส
แพลตฟอร์ม จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการให้บริการระบบการประชุมผ่าน
ทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี้ หากมีขอ้ ขัดข้องประการใดในการดําเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษทั ต้อง
ขออภัยผูถ้ อื หุน้ มา ณ โอกาสนี้
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2) ตามที่บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังบริษทั ก่อนวันประชุม เพื่อ
สอบถามข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นทีส่ าํ คัญ นับตัง้ แต่วนั ที่ 17 กันยายน 2563 - 8
เมษายน 2564 นัน้ ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ส่งคําถามล่วงหน้ามายังบริษทั ก่อนวันประชุม
ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 2

พิ จารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษัท
ประจําปี 2563
นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รายงานสรุปเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของ
บริษทั ประจําปี 2563 ซึง่ มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. ผลการดําเนิ นงาน ปี 2563
สถิ ติสูงสุดใหม่ที่สาํ คัญ
- ยอดขายรวม จํานวน 16,602 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 15% YoY
- ยอดขายแนวราบ จํานวน 14,757 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 37% YoY
- รายได้จากการดําเนินงาน จํานวน 18,977 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 8% YoY
- รายได้แนวราบ จํานวน 14,265 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 27% YoY
- มีสว่ นแบ่งการตลาดเป็ นอันดับ 1 สําหรับบ้านเดีย่ วในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท
โครงการเปิ ดใหม่
- ปี 2563 มีโครงการแนวราบที่เปิ ดใหม่จํานวน 12 โครงการ มูลค่ารวม 14,330 ล้านบาท โดย
แบ่ งเป็ นโครงการบ้ านเดี่ยวระดับ ราคามากกว่ า 10 ล้านบาท จํ านวน 8 โครงการ มู ลค่ า
โครงการรวม 9,280 ล้านบาท คิดเป็ น 65% และโครงการบ้านเดีย่ วระดับราคาตํ่ากว่า 10 ล้าน
บาท จํานวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 5,050 ล้านบาท คิดเป็ น 35%
โครงการที่เปิ ดขาย
- ปี 2563 มีโครงการที่เปิ ดขายรวม จํานวน 63 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมทัง้ สิน้ ประมาณ
56,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นโครงการแนวราบ จํานวน 55 โครงการ มูลค่า 42,200 ล้านบาท
คิดเป็ น 75% และโครงการคอนโดมิเนียม จํานวน 8 โครงการ มูลค่า 14,400 ล้านบาท คิดเป็ น 25%
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รายได้จากการดําเนิ นงาน
- ปี 2563 มีรายได้จ ากการดํ า เนิ น งาน จํา นวน 18,977 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น 8% YoY โดย
แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
รายได้จากการขาย จํานวน 18,120 ล้านบาท (โครงการแนวราบ จํานวน 14,265 ล้านบาท และ
โครงการคอนโดมิเนียม จํานวน 3,855 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 8% YoY เมื่อเทียบกับ ปี 2562 มี
รายได้จากการขาย 16,771 ล้านบาท (โครงการแนวราบ จํ านวน 11,260 ล้านบาท และ
โครงการคอนโดมิเนียม จํานวน 5,511 ล้านบาท)

รายได้จากค่าเช่าและบริการ จํานวน 857 ล้านบาท ลดลง 0.8% YoY เมื่อเทียบกับ ปี 2562
มีรายได้จากค่าเช่าและบริการ เท่ากับ 865 ล้านบาท

ยอดขาย
- ปี 2563 มียอดขายรวม 16,602 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นยอดขายโครงการแนวราบมูลค่ า
14,757 ล้านบาท และยอดขายโครงการคอนโดมิเนียมมูลค่า 1,845 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 15%
YoY เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึง่ มียอดขายรวม 14,425 ล้านบาท
- ณ สิน้ ปี 2563 มียอดขายรอรับรูร้ ายได้ (Backlog) จํานวน 5,634 ล้านบาท
ส่วนแบ่งการตลาด
- บริษัทครองส่วนแบ่งตลาดรวมของบ้านเดี่ยวราคามากกว่า 10 ล้านบาท ในสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 20
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อัตรากําไรขัน้ ต้น
- ปี 2563 มีอ ตั รากําไรขัน้ ต้น จํานวน 5,850 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น 1% (YoY) เมื่อเทียบกับปี
2562 มีอตั รากําไรขัน้ ต้น จํานวน 5,800 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%ของรายได้จากการดําเนิ นงาน)
- ปี 2563 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริห าร คิด เป็ นร้อ ยละ 17.7 ของรายได้ จ ากการ
ดําเนินงาน โดยแบ่งเป็ นค่าใช้จ่ายในการขาย ร้อยละ 3.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ร้อยละ
10.4 และภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน ร้อยละ 3.8
กําไรสุทธิ
- ปี 2563 มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 1,898 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.0 ของ
รายได้ ลดลง 6% (YoY) เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน
2,025 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.4 ของรายได้
สรุปสถานะทางการเงิ น
- ปี 2563 มีสนิ ทรัพย์รวม 44,319 ล้านบาท ลดลง 2% YoY แบ่งเป็ นหนี้สนิ รวม 25,676 ล้าน
บาท ลดลง 7% YoY และส่วนของผูถ้ อื หุน้ 18,643 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 6% YoY
- อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E) ปี 2563 เท่ากับ 1.38

เงิ นปันผลต่อหุ้น
- ปี 2563 บริษทั เสนอจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุน้
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รางวัลสําคัญที่บริษทั ได้รบั ปี 2563
- รางวัล IAA Awards for Listed Companies 2020 โดยบริษทั ได้รบั รางวัล BEST CEO
- รางวัล SET Award 2020 โดยบริษทั ได้รบั รางวัล Outstanding Investor Relations Awards 2020
- รางวัล Thailand Sustainability Investment 2020 (THSI) เป็ นรางวัลสําหรับบริษัทที่จดั อยู่
ในกลุ่ม “หุน้ ยังยื
่ น” ซึง่ บริษทั ได้รบั ต่อเนื่องติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 6
- รางวัล DOT PROPERTY SOUTHEAST ASIA AWARDS 2020 ซึง่ บริษทั ได้รบั 2 รางวัล
คือ รางวัล Best Developer of the Year 2020 และรางวัล Best Real Estate Agencies :
BRIDGE ESTATE (THAILAND)
- รางวัล DOT PROPERTY THAILAND AWARDS 2020 ซึ่ ง บริษั ท ได้ ร ับ 2 รางวัล คื อ
รางวั ล Best Developer of the Year 2020 และรางวั ล Best Real Estate Agencies :
BRIDGE ESTATE (THAILAND)
นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
- บริษัทเข้าเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตัง้ แต่ปี
2561 และขณะนี้อยู่ในระหว่างการยื่นขอต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิก ครัง้ ที่ 2 และในปี
2563 บริษัทได้มหี นังสือแจ้งไปยังคู่ค้าและพันธมิตรของบริษัท เพื่อสนับสนุ นให้พจิ ารณา
เข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั
2. รายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ปี 2563
บริษทั มีแนวคิดเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว ซึง่ ให้ความสําคัญกับ 3 กลุ่มทีจ่ ะต้อง
พัฒ นาและเติบโตไปด้วยกัน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยประเด็นสําคัญ ด้าน
ความยังยื
่ นทีบ่ ริษทั ให้ความสําคัญ มีจาํ นวน 7 ประเด็น ได้แก่ การเติบโตทางธุรกิจ การบริหาร
ความเสี่ยง บรรษัท ภิบ าล ซึ่งได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นรับ ทราบแล้วข้างต้น ดังนัน้ ในส่วนนี้จึงขอ
รายงานประเด็นที่สําคัญ อีก 4 ประเด็น กล่าวคือ การพัฒ นาสินค้าและบริการ คุณ ภาพของ
สินค้าและบริการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารคู่คา้
ประเด็นแรก เรื่องการพัฒนาสินค้าและบริการ
- ในปี ทผ่ี ่านมาเราจะพบว่าภาครัฐได้มมี าตรการกึง่ ล็อคดาวน์ ทําให้ลกู ค้าทีส่ นใจ ไม่สามารถ
มาเยีย่ มชมบ้านทีโ่ ครงการของเราได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้กบั ลูกค้า บริษทั จึงได้มี sc
booking from home เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจสามารถจองผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ ทัง้ นี้
เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าในช่วงทีเ่ กิดการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19
- เนื่องด้วยบริษทั เป็ นองค์กรทีไ่ ม่เคยหยุดนิ่งเรื่องการคิดเพื่อลูกค้า ดังนัน้ เรื่องความต้องการ
ของลูกค้าจึงเป็ นศูนย์การของการคิดและพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของ
ลูกค้า บริษทั จึงได้มกี ารทํา Prototype อย่างต่อเนื่อง สําหรับแก้ปัญหาเรื่องการใช้ชวี ติ และ
การอยู่อาศัยให้กบั ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยในปี ท่ผี ่านมาได้มีการทํา Prototype ขึน้ มาทัง้ หมด
ประมาณ 7 prototype และได้มกี ารนํามาสร้างจริงได้ 5 prototype
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- บริษัทได้ให้ความสําคัญกับนวัตกรรมเรื่องของการทํา smart home solution เนื่องจากทุก
วันนี้ผู้คนใช้ Digital Technology ในการดําเนินชีวติ ประจําวันมากขึน้ ทัง้ เรื่องในบ้านและ
นอกบ้าน บริษทั จึงได้พฒ
ั นา Ruejai OS ซึ่งเรียกว่า Ruejai Home Panel โดยจะเปรียบเสมือน
เป็ นสมองของบ้าน โดยจะทําหน้าที่ควบคุมสิง่ ต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ควบคุมระบบความ
ปลอดภั ย ระบบแสงสว่ าง และระบบปรับ อากาศ เป็ นต้ น ทั ง้ นี้ บริษั ท ได้ มี พ ั ฒ นาระบบ
ปฏิบตั กิ ารที่เรียกว่า Ruejai OS นี้ ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกสบาย
ให้กบั ลูกค้าทุกคนทีใ่ ช้ชวี ติ ในบ้านของเอสซี แอสเสทฯ ในปี ทผ่ี ่านมาบริษทั ได้ตดิ ตัง้ ไปแล้ว
ทัง้ สิน้ 121 unit และในสําหรับปี น้ี บริษทั ตัง้ เป้ าหมายทีจ่ ะดําเนินการติดตัง้ Ruejai Home
Panel ให้กบั บ้านทุกหลังของเอสซี
- Ruejai Club ซึง่ เป็ นคลับทีจ่ ะช่วยเรื่องบ้าน จัดการเรื่องชีวติ หัวใจสําคัญมาจากแนวคิดทีว่ ่า
ไม่มใี ครรูเ้ รื่องบ้าน ได้ดเี ท่าคนสร้างบ้าน โดยลูกค้าทุกคนทีซ่ อ้ื บ้านหรือคอนโดของเอสซี จะ
ถือว่าเป็ นสมาชิกของ Ruejai Club ซึง่ จะมี solution ทีช่ ่วยในเรื่องบ้านและจัดการเรื่องชีวติ
โดยลูกค้าสามารถรับบริการเกีย่ วกับการซ่อม ดูแลและบํารุงรักษาทีอ่ ยู่อาศัย จากผูท้ ม่ี คี วาม
ชํานาญในการดูแลทีอ่ ยู่อาศัยอย่างถูกวิธี ผ่าน Ruejai Application
ประเด็นทีส่ อง เรื่องคุณภาพสินค้าและบริการ
- บริษทั ให้ความสําคัญกับเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมากมาโดยตลอด ไม่ว่าจะมี
วิกฤติเศรษฐกิจหรือไม่กต็ าม โดยมีดชั นีชว้ี ดั ทีเ่ รียกว่า Repair Quality Index (RQI) ในปี ท่ี
ผ่านมามีสดั ส่วนลูกค้าพึงพอใจในบริการหลังการขายเท่ากับ 96%
ประเด็นทีส่ าม เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- บริษัทให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ ในปี ทผ่ี ่านมา เรื่องทีบ่ ริษทั ให้
ความสําคัญ เป็ น อัน ดับ แรกคือ ความปลอดภัย ของพนั ก งาน โดยมีก ารตัง้ เป้ าหมายว่ า
พนักงานของบริษทั จะต้องติดโควิดเป็ น 0 คน ดังนัน้ บริษทั จึงได้มวี ธิ กี ารป้ องกันเพื่อความ
ปลอดภัยของพนักงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานของบริษัททุกคนมีความปลอดภัย
ในการปฏิบตั งิ าน เช่น มาตรการ Work From Home เป็ นต้น
- วัฒนธรรม #SCskydive เป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นเรื่องความกล้าหาญในการคิดสิง่ ใหม่
ทําสิง่ ใหม่ เพื่อลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ โดยวัฒนธรรมนี้ นอกจากจะขับเคลื่อนให้องค์กร
เป็ นองค์กรทีเ่ ติบโตได้อย่างยังยื
่ นแล้ว ยังช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโต และ
ปลูกฝั งค่านิยมในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้กบั พนักงาน
- Voice of Employee โดยบริษัท ให้ค วามสํา คัญ กับ เสีย งของพนั ก งาน จึง ได้มี Voice of
Employee Poll ซึ่งเป็ นแบบสํารวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อการพัฒนาองค์กร เพื่อ
รับฟั งความคิดเห็นของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ในทุกเดือน บริษทั จะมีการจัด All Hand
Meeting เพื่อพูดคุยแลกเปลีย่ น อัพเดทเรื่องสําคัญ รวมถึงเป้ าหมายและกลยุทธ์ของบริษทั
ด้วย
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ประเด็นทีส่ ่ี เรื่องการบริหารคู่คา้ บริษทั ให้ความสําคัญกับการพัฒนางานร่วมกัน เช่น
- บริษัทให้ความสําคัญกับคู่คา้ ที่ได้รบั คะแนนประเมินคุณภาพสูง โดยทุกปี จะมีการประเมิน
คุณภาพของคู่คา้ หากคู่คา้ กลุ่มใดได้รบั คะแนนประเมินคุณภาพสูง จะได้รบั งานจากบริษัท
มากกว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั คะแนนประเมินคุณภาพตํ่ากว่า
- โครงการบ้านคิดส์มติ รฉัน โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อลดอุบตั เิ หตุในโครงการก่อสร้าง โดย
บริษทั ได้จดั ตัง้ โรงเรียนภายในโครงการ สําหรับลูกของผูร้ บั เหมาและแรงงาน
- Able Academy เป็ นศูนย์ฝึกอบรมงานบริการและงานซ่อมบํารุง โดยในปี ท่ีผ่านมามีการเปิ ดอบรม
ทัง้ สิน้ 7 หลักสูตร มีผเู้ ข้าร่วมอบรม จํานวน 500 คน และผ่านเกณฑ์ประเมินการทํางาน มากกว่า 90%
- บริษัทยังให้ความสําคัญกับเรื่องการสร้างคุณค่าสู่สงั คม โดยในปี ทผ่ี ่านมาบริษัทได้พฒ
ั นา
เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย เพือ่ นําไปใช้ในบ้านของเอสซี เทคโนโลยีทส่ี าํ คัญ ได้แก่ Ruejai
Home Panel ซึง่ เปรียบเสมือนสมองของบ้าน โดยสมองดังกล่าวจะฉลาดขึน้ ได้จาํ เป็ นต้องมี
คนสอนด้วยวิธกี ารของ Machine Learning Technology ดังนัน้ บริษทั จึงได้ร่วมกับ Valcan
Coalition พัฒนา AI ทีจ่ ะใช้ใน smart home โดยให้ผทู้ ม่ี คี วามบกพร่องทางสายตา จํานวน
9 คน ซึง่ จะมีความสามารถในการพูดและฟั งมากกว่าคนปกติ มาช่วยสอน AI ให้สามารถฟั ง
เสียงคําสังได้
่ ชดั เจนมากขึน้ โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา
3. แผนดําเนิ นธุรกิ จ ปี 2564 - 2565
กลยุทธ์สาํ คัญ
- LAND : ทีด่ นิ พร้อม
บริษัทมีเป้ าหมายในการโอนที่ดินมากกว่า 30 แปลง เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการรวม
มูลค่ามากกว่า 35,000 ล้านบาท
- LIQUIDITY : สภาพคล่องพร้อม
บริษทั มีเงินสดและวงเงินพร้อมเบิก มากกว่า 10,000 ล้านบาท และมี D/E (Debt to Equity
Ratio) หรืออัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ลดลงเท่ากับ 1.38
- PRODUCTS : สินค้าพร้อม
Home For All
บ้านทุกระดับราคาฟั งก์ชนสํ
ั ่ าหรับทุกคน
เป้ าหมายปี 2564
- ยอดขาย : 20,000 ล้านบาท
- รายได้ : 19,000 ล้านบาท
- เปิ ดโครงการใหม่ในปี 2564 จํานวน 11 โครงการ มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
โครงการแนบราบ จํานวน 8 โครงการ และโครงการแนวสูง จํานวน 3 โครงการ
- มีโครงการที่เปิ ดขายรวม จํานวน 69 โครงการ มูลค่าโครงการรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 57,500
ล้านบาท โดยประกอบด้วยโครงการต่อเนื่อง จํานวน 58 โครงการ มูลค่ารวม 40,500 ล้านบาท
และโครงการเปิ ดใหม่ จํานวน 11 โครงการ มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามแล้ว แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามทัง้ จากในระบบ DAP
e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx
มติรบั รองจากผูถ้ อื หุน้ คือ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ของบริษทั ประจําปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย
3,206,158,147 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง
2,572,710 เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 3

อนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี 2563 สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายอรรถพล สฤษฎิพนั ธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นสนับสนุ นองค์กร รายงานสรุปงบการเงิน
ของบริษัทประจําปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางอโนทัย ลีก จิ วัฒ นะ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3442 จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดยได้แสดงความเห็น
แบบไม่มเี งื่อนไขและงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจําปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และสรุปข้อมูลทางการเงินจาก
รายงานประจําปี 2563 ซึง่ ได้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นรวม

งบแสดงฐานะ
การเงิ น

31 ธันวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2562

31 ธันวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2562

รวมสินทรัพย์

44,318,836,692

45,275,943,944

42,739,172,861

39,142,363,399

40,547,097,334

38,970,125,051

รวมหนี้สนิ

25,676,151,384

27,728,579,246

26,507,766,262

21,690,523,752

24,158,798,552

23,892,051,727

รวมส่วนของเจ้าของ

18,642,685,308

17,547,364,698

16,231,406,599

17,451,839,647

16,388,298,782

15,078,073,324

รวมหนี้สนิ และส่วน
ของเจ้าของ

44,318,836,692

45,275,943,944

42,739,172,861

39,142,363,399

40,547,097,334

38,970,125,051
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(หน่วย : บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงิ นรวม
(ปรับปรุงใหม่)
2563
2562

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
(ปรับปรุงใหม่)
2563
2562

รวมรายได้

18,976,906,278

17,636,558,569

17,005,383,410

15,659,198,128

รวมต้นทุน

(13,126,674,820)

(11,836,547,553)

(11,841,875,640)

(10,562,426,479)

กําไรสําหรับปี

1,887,571,359

2,014,664,998

1,849,637,354

1,996,505,044

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

1,881,417,099

1,972,985,765

1,849,637,354

1,969,053,154

0.4541

0.4845

0.4425

0.4777

กําไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท/หุ้น)

ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษทั ซึง่ มีทงั ้ ปั จจัยด้านบวกและด้านลบ
ดังนี้
ปัจจัยด้านบวก
1. การลงทุ น โครงสร้า งพื้น ฐานของภาครัฐ กล่ าวคือ การลงทุ น ของภาครัฐในการก่ อสร้าง
สําหรับโครงสร้างพืน้ ฐาน (infrastructure) ของประเทศ ทัง้ ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดทัวประเทศ
่
2. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในหลายส่วน เพื่อ
พยุงในช่วงทีเ่ กิดการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19
3. อัตราดอกเบี้ยที่ยงั อยู่ในระดับตํา่
ปัจจัยด้านลบ
1. สถานการณ์ เศรษฐกิ จโลกที่ ชะลอตัวจาก COVID-19 ระลอกใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทัวโลก
่ รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย
2. ความเปาะบางของเศรษฐกิ จไทยที่พึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยว
3. หนี้ ครัวเรือนที่สูงขึน้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามแล้ว แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามทัง้ จากในระบบ DAP
e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx
มติอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ คือ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั งิ บการเงินประจําปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
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- เห็นด้วย
3,206,120,047 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง
2,611,410 เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มสี ทิ ธิออเสียง
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 4

อนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลประจําปี 2563

ประธานฯ รายงานว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจ่ายเงินปั นผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการ
แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นหลัก
ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจําปี 2563 ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น มีม ติรบั ทราบการจ่ ายเงิน ปั น ผล
ระหว่างกาล ซึ่งทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ได้มมี ติอนุ มตั จิ ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอื หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท (สิบเก้าสตางค์) ทัง้ นี้ จากผลประกอบการของบริษัท
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีกําไรสุทธิปี 2563 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 1,849,637,354 บาท
(หนึ่ งพันแปดร้อยสี่ส ิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้ าสิบสี่บาท) โดยกํ าไรดังกล่ าวได้รวมขาดทุ น
จากการปรับมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จํานวน 15,010,154 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย
ห้าสิบสี่บาท) ซึ่งเป็ นรายการขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง หากบวกกลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวแล้ว กําไรสุทธิจากการดําเนินงานเท่ากับ จํานวน 1,864,647,508 บาท (หนึ่งพัน
แปดร้อยหกสิบสีล่ า้ นหกแสนสีห่ มื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดบาท) ซึง่ น้อยกว่ากําไรสุทธิจากการดําเนินงานปี 2563 (หักกําไร
จากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) ที่มกี ําไรสุทธิ จํานวน 1,900,064,642 บาท (หนึ่งพันเก้า
ร้อยล้านหกหมื่นหกร้อยสี่ส ิบสองบาท) น้ อยกว่าเป็ นเงินจํานวน 35,417,134 บาท (สามสิบห้าล้านสีแ่ สนหนึ่ งหมื่น
เจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสีบ่ าท)
ดังนัน้ จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2563 จากกําไรสุทธิดงั กล่าวในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท
(สิบแปดสตางค์) คิดเป็ นร้อยละ 40.35 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ทีบ่ ริษทั กําหนดไว้ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล รวมเป็ นเงินจํานวนทัง้ สิน้
753,816,198.24 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทยีส่ บิ สีส่ ตางค์)
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณไว้ในหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น จํานวน 576,683.46 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพัน
หกร้อยแปดสิบสามบาทสีส่ บิ หกสตางค์) เนื่องจากการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย (โครงการ ESOP ประจําเดือนมีนาคม 2564) จํานวน
3,203,797 หุน้
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ทัง้ นี้ เสนอกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิรบั เงินปั นผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามแล้ว แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามทัง้ จากในระบบ DAP
e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx
มติอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ คือ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงิน ปั นผลประจําปี 2563 อัต ราหุ ้นละ 0.18 บาท
(สิบแปดสตางค์) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย
3,208,731,457 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5

พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชีประจําปี 2564

ประธานฯ รายงานว่ า ตามพระราชบัญ ญั ติบ ริษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 41 (5) กําหนดว่า กิจการทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี พงึ เรียกประชุม คือ พิจารณา
แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็ นที่ยอมรับทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ และราคาค่าสอบบัญชีทเ่ี สนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีผสู้ อบ
บัญชีรายเดิม 2 คน และรายใหม่ 1 คน เพื่อทดแทนนางอโนทัย ลีกจิ วัฒนะ ซึง่ เกษียณอายุการทํางาน จากบริษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2564 ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีทงั ้ สามมีความเป็ นอิสระ และไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือไม่มผี ลประโยชน์
ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความ
เป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วย
(1)

นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4906
ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ตัง้ แต่ปี 2562 แต่ยงั ไม่เคย
ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั มาก่อน หรือ
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(2)

นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298

(3)

ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ตัง้ แต่ปี 2558 แต่ยงั ไม่เคย
ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั มาก่อน หรือ
นางสาวสิ นสิ ริ ทังสมบัติ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7352
ยังไม่เคยได้รบั อนุ มตั แิ ต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั มาก่อน

ทัง้ นี้ กําหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั ในกรณีท่ผี ูส้ อบบัญชีทงั ้ สามไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส
เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ทําหน้าที่
ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทน โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 และ
รายไตรมาสเป็ นเงินรวม 2,380,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งเท่ ากับปี 2563 โดยค่ าสอบบัญชี
ดังกล่าวเป็ นอัตราทีใ่ กล้เคียงกับบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในธุรกิจเดียวกัน
ในกรณีทบ่ี ริษทั ใช้ผสู้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั บริษทั จะใช้ผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยเช่นกัน เว้นแต่
ผู้สอบบัญชีของบริษัท SC Alpha Inc. และ North End Residence, LLC. บริษัทย่อยที่จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา อย่ างไรก็ตาม คณะกรรมการจะติดตามและดูแลให้ส ามารถจัด ทํา งบการเงิน ได้ท ัน ตามกําหนด
ระยะเวลา โดยบริษัท บริษัทย่อย ไม่ได้ใช้บริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีท่ผี สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัดด้วย
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถามแล้ว แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามทัง้ จากในระบบ DAP
e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx
มติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิแต่งตัง้ นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่
4906 หรือนายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298 หรือนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 7352 จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2564 และ
ในกรณีท่ีผูส้ อบบัญชีทงั ้ สามคนไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ทําหน้าทีต่ รวจสอบสอบทาน
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน พร้อมกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 รวมงบไตรมาส ภายใน
วงเงิน 2,380,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย
3,208,754,957 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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- ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 6

เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจําปี 2564
6.1

เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 20. กําหนดว่าในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง
จํานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ กรรมการที่พ้น จากตําแหน่ งอาจถูกเลือกเข้ามารับ
ตําแหน่งใหม่กไ็ ด้ โดยในปี น้ีมกี รรมการทีอ่ ยู่ในตําแหน่งนานทีส่ ดุ ต้องออกจากตําแหน่ง จํานวน 3 คน คือ
1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

2. นายปรีชา เศขรฤทธิ ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

3. นายทรงศักดิ ์ เปรมสุข

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ก่อนการประชุมบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการได้ทางเว็บไซด์ของบริษทั คือ www.scasset.com ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2564 ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2564 บริษัทได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว และในวาระนี้ขอ้ บังคับของ
บริษทั ได้กําหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยบริษทั จะใช้วธิ เี ลือกตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคลให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณา
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มอี สิ ระในการพิจารณา ประธานฯ และกรรมการอีก 2 คน คือ นายปรีชา
เศขรฤทธิ ์ และนายทรงศักดิ ์ เปรมสุข ซึ่งถือเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้ขอออกจากระบบประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นการชัวคราว
่
โดยขอให้เลขานุการบริษทั ดําเนินการประชุมและประกาศผลการเลือกตัง้ กรรมการ
เป็ นรายบุคคลต่อไปด้วย
นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงาน
เพิ่ม เติมว่าในการสรรหาบุค คลที่มีค วามเหมาะสมเข้ามาดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท บริษัทได้กําหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหากรรมการของบริษัท รวมทัง้ คุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะพิจารณา
บุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ การ
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พิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะมาเป็ นกรรมการอิสระ ทีจ่ ะต้องมีคุณสมบัตขิ องความเป็ นอิสระตามหลักเกณฑ์ท่ี
บริษทั และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด เพื่อให้กรรมการอิสระแต่ละคนได้ปฏิบตั หิ น้าที่ แสดงความคิดเห็น
เป็ นอิสระอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
ในการเลือ กตัง้ กรรมการครัง้ นี้ มีก รรมการอิส ระ 2 ท่ าน คือ นายรัฐ กิต ติเวชโอสถ และ
นายปรีชา เศขรฤทธิ ์ ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่ เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พจิ ารณาถึง
ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการอิสระแต่ละท่าน ซึง่ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดย
อิสระมาโดยตลอดเป็ นประโยชน์ ต่ อผู้มีส่วนได้เสียทุ กฝ่ ายและสร้างความเจริญ เติบ โตให้กบั บริษัท โดยตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการอิสระทัง้ 2 ท่าน ได้พสิ ูจน์แล้วว่าได้รกั ษาคุณสมบัติความเป็ นกรรมการอิสระ ไม่มี
ผลประโยชน์ขดั แย้ง ไม่มสี ว่ นได้เสียใดๆ กับบริษทั
ในการเลือกตัง้ กรรมการครัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนได้ร่วมกัน
พิจารณาสรรหา ผ่ านกระบวนการกลันกรอง
่
เพื่อ พิจารณาอย่ างรอบคอบระมัด ระวัง โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชีย่ วชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมด ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ในช่วงทีผ่ า่ นมาแล้ว
เห็นว่ากรรมการทัง้ สามคนมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
รวมทัง้ ไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน
เป็ น ผู้ถือ หุ้ น ตามที่คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ประกาศกํ าหนด และเป็ นผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจและได้ทําประโยชน์ให้กบั บริษัทเป็ นอย่างดียงิ่
มีความตัง้ ใจ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมทัง้ สามารถอุทศิ เวลาให้
บริษทั ทีต่ นเป็ นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบของตน
คณะกรรมการบริษทั จึงมีความเห็นเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า ควรเลือกตัง้ กรรมการทัง้ สามคน
ที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง นายรัฐ กิตติเวชโอสถ และนายปรีชา
เศขรฤทธิ ์ กรรมการอิสระ แม้ดํารงตําแหน่ งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน แต่ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา กรรมการอิสระ
ทัง้ 2 คนนี้มคี ุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการอิสระครบถ้วนที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ ไม่เป็ นผูม้ คี วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่งทางด้า นกฎหมายและด้านวิศ วกรรม อีก ทัง้ คณะกรรมการได้พิจ ารณาแล้ว ว่าบุ ค คลที่จะเสนอชื่อ ให้
เป็ นกรรมการอิสระทัง้ 3 คนจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง โดย
โปร่งใสอย่างเที่ยงธรรมตรงไปตรงมา อันเป็ นประโยชน์ต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียด
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่ งใหม่ ตามรายละเอียด
ที่ปรากฏบนจอภาพ และเอกสารสิง่ ที่แนบมาด้วย 4 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
พร้อมหนังสือเชิญประชุม
นายสมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการบริษทั ชีแ้ จงว่า การออกเสียงลงคะแนนบริษทั ได้กาํ หนดให้
ผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามแล้ว แต่ไม่มผี ูถ้ อื หุ้น
ท่านใดซักถามทัง้ จากในระบบ DAP e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx
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มติเลือกตัง้ กรรมการจากผูถ้ ือหุน้ คือ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1. อนุมตั เิ ลือกตัง้ ให้ นายรัฐ กิ ตติ เวชโอสถ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย
3,198,729,054 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.6875 ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
10,025,903 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.3125 ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
2. อนุ มตั ิเลือกตัง้ ให้ นายปรีชา เศขรฤทธิ์ ตําแหน่ ง กรรมการ/ ประธานบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาธุรกิจอย่างยังยื
่ น/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) กลับ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย
3,198,719,986 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.6884 ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
9,997,003 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.3116 ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง
37,968 เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง 0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
3. อนุ ม ัติเลือ กตัง้ ให้ นายทรงศัก ดิ์ เปรมสุ ข ตํ าแหน่ ง กรรมการ/ กรรมการบริห าร/
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่ายังยื
่ น/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย
3,206,718,973 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9365 ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
2,035,984 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0635 ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
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- ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
- บัตรเสีย
6.2

0
0

เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั กิ ําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการไว้ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนจริง จํานวน
9,250,000 บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าเบีย้ ประชุมของกรรมการ
(โดยไม่มสี ทิ ธิประโยชน์อ่นื ๆ) ซึง่ ไม่รวมของกรรมการผูซ้ ง่ึ มีฐานะเป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั
ในปี 2564 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณากลันกรองอย่
่
างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่ างๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2564 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไร
ของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน
10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ซึง่ เท่ากับในปี 2563
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย เงิน เดือน โบนัส และค่ าเบี้ยประชุม กรรมการ
(โดยไม่มสี ทิ ธิประโยชน์อ่นื ๆ) ซึง่ ไม่รวมของกรรมการผูซ้ ง่ึ มีฐานะเป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั
เบี้ยประชุมรายเดือน

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริษทั
เงิ นเดือน
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม (ไม่รวม
กรรมการทีด่ าํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหาร)
กรรมการบริษทั
เบี้ยประชุมกรรมการ ประธานกรรมการบริษทั
(เฉพาะกรรมการที่ เข้ า กรรมการบริษทั
ร่วมประชุม) (คน/ครัง้ ) กรรมการทีด่ าํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหาร
ประธานกรรมการบริษทั
โบนัส
(ไม่รวมกรรมการทีด่ าํ รง ประธานกรรมการชุ ดย่ อย / กรรมการ
ผูม้ อี าํ นาจลงนาม
ตําแหน่งผูบ้ ริหาร)
กรรมการบริษทั
ค่ าต อ บ แ ท น ที่ เป็ น ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
ผลประโยชน์อื่น

ปี 2564
(ปี ที่เสนอ)
150,000
ไม่มี
ไม่มี
30,000

(หน่วย:บาท/คน)
ปี 2563
ปี 2562
150,000
ไม่มี
ไม่มี
30,000

150,000
ไม่มี
ไม่มี
30,000

ไม่มี
ไม่มี
25,000
ไม่มี
600,000
550,000

ไม่มี
ไม่มี
25,000
ไม่มี
600,000
550,000

ไม่มี
ไม่มี
25,000
ไม่มี
600,000
550,000

500,000
ไม่มี
ไม่มี

500,000
ไม่มี
ไม่มี

500,000
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนส่วนทีเ่ ป็ นเงินโบนัสของกรรมการประจําปี 2564 เป็ นเพียงประมาณการคิดคํานวณโบนัสเท่ากับปี 2563 แต่ทงั ้ นี้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนอาจพิจารณาเงินโบนัสแตกต่างจากนี้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษทั สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่เกินวงเงินตามที่ได้ขออนุมตั ิ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2564
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(หน่วย:บาท/คน)
ค่าตอบแทน
กรรมการชุดย่อย
เบี้ยประชุมกรรมการ
(เฉพาะกรรมการทีเ่ ข้า
ร่วมประชุม คน/ครัง้ )
ค่ า ต อ บ แ ท น ที่ เป็ น
ผลประโยชน์อื่น

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการชุดย่อย
กรรมการชุดย่อย
กรรมการทีด่ าํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหาร
ประธานกรรมการชุดย่อย
กรรมการ

ปี 2564
(ปี ที่เสนอ)
30,000
25,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ปี 2563
30,000
25,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ปี 2562
30,000
25,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

โดยในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ กรรมการผูท้ ่ไี ม่ได้ดํารงตําแหน่ งผู้บริหารทุกคน
เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสีย จึงไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามทัง้ จากใน
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx
มติกําหนดค่าตอบแทนจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
- เห็นด้วย
3,177,678,137
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย
0
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
- งดออกเสียง
31,038,852
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
- ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
37,968
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
- บัตรเสีย
0
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.0315 ของจํานวน
เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000 ของจํานวน

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.9673 ของจํานวน

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0012 ของจํานวน

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000 ของจํานวน

หมายเหตุ คะแนนทีแ่ สดงในวาระกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ มีตวั เลขการคํานวณและ
แสดงปรากฏแตกต่างจากการประมวลผลลงคะแนนที่แสดงในระบบ DAP e-Shareholder
Meeting เนื่องจากในระบบ DAP e-Shareholder Meeting สูตรคํานวณไม่ได้ประมวลผลจาก
ฐานคะแนนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมทัง้ หมด โดยตัดคะแนนผูไ้ ม่มสี ทิ ธิออกเสียง จํานวน 37,968
เสียงออก ไม่นํามาคํานวณเป็ นฐานคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดที่มาประชุม ซึง่ ไม่เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 โดยบริษทั ได้ประสานแจ้งให้
เจ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบล่วงหน้าแล้ว
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วาระที่ 7

อนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ”) ของ
บริ ษทั ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จํานวนไม่เกิ น 55,000,000 หน่ วย
(โครงการ ESOP ครังที
้ ่ 5)

นายอรรถพล สฤษฎิพนั ธาวาทย์ รายงานว่า เพื่อเป็ นการรักษาทรัพยากรบุคคลทีท่ รงคุณค่าของบริษทั
และบริษทั ย่อยและเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษทั ย่อย
ให้ทาํ งานกับบริษทั และบริษทั ย่อยในระยะยาว สร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่บริษทั และบริษทั ย่อย อีกทัง้ เพื่อเป็ นการ
ตอบแทนความมุ่งมันทุ
่ ่มเทในการทํางานทีช่ ่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กบั บริษทั และบริษทั ย่อย
โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแล้ว เห็นว่าเป็ นโครงการที่สามารถสร้างแรงจูงใจกรรมการและพนักงาน
ในการปฏิบตั งิ านกับบริษทั และบริษทั ย่อยในระยะยาว
คณะกรรมการบริษ ทั เห็น ว่า โครงการ ESOP ครัง้ ที ่ 5 มีค วามเหมาะสมตามความเห็น ของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุน้ สามัญเพื่อจัดสรรให้กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จํานวนไม่เกิน 55,000,000 หน่ วย
(โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 5) คิดเป็ นร้อยละ 1.31 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยมีสาระสําคัญดังนี้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

ระยะเวลาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่มมี ติจาก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ใิ ห้ออกและเสนอขาย

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันทีไ่ ด้ออกและเสนอขาย

จํานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สทิ ธิ

ไม่ เกิน 55,000,000 หุ้น (มูลค่ าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
คิดเป็ นร้อยละ 1.31 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้

ราคาการใช้สทิ ธิทจ่ี ะซือ้ หุน้

ราคาปิ ดของหุ้ นของบริษั ท ที่ทํ าการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักในช่วง
ระยะเวลา 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
โดยไม่มสี ่วนลดจากราคาตลาด (ราคาการใช้สทิ ธิทจ่ี ะซื้อ
หุน้ เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักในช่วงระยะเวลา 15 วัน เท่ากับราคา
3.22 บาทต่อหุน้ )

ทัง้ นี้ รายละเอียดของโครงการเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ ต่ อกรรมการ และ
พนักงาน ของบริษทั และบริษทั ย่อย (โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 5) ปรากฏตามเอกสารสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญ
ประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบแล้ว
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โดยในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ กรรมการและผูบ้ ริหารผูม้ สี ว่ นได้เสียในการได้รบั การเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามแล้ว แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามทัง้ จากในระบบ DAP
e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx
มติอนุ มตั ิจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ หุ ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มผี ูถ้ อื หุ้นซึง่ ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้
ที่ป ระชุ มพิจารณาแล้ว มีม ติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิท ธิท่ีจะซื้อ หุ้น สามัญ
(“ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ”) ของบริษั ท ให้ แ ก่ ก รรมการและพนั ก งานของบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ย จํ า นวนไม่ เกิน
55,000,000 หน่ วย (โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 5) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงคัดค้าน ดังนี้
- เห็นด้วย
3,126,073,371 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 97.9129 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
66,551,492 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 2.0845 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง
83,500
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0026 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง 16,046,595 เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 8

อนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน จํานวนไม่เกิ น 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท
(หนึ่ งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (โครงการ ESOP ครังที
้ ่ 5)

ประธานฯ รายงานว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิท่ีจะซื้อ หุ้น สามัญ
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษทั ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษทั ย่อย ในวาระที่ 7 บริษทั ต้อง
ดําเนินการจัดสรรหุน้ สามัญจํานวนไม่เกิน 55,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 5)
โดยคณะกรรมการบริษัท เห็น ควรอนุ ม ัติจดั สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ที่ย ังมิได้จําหน่ ายของบริษัท
จํานวน 55,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
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โดยในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ กรรมการและผูบ้ ริหารผูม้ สี ว่ นได้เสียในการได้รบั การเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามแล้ว แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามทัง้ จากในระบบ DAP
e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx
มติอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ คือ เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีย่ งั มิได้จาํ หน่ายของบริษทั จํานวน
ไม่ เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่ งบาท) เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
(โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 5) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
- เห็นด้วย
3,125,136,487 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 97.8836 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
67,571,676 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 2.1164 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง
200
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง 16,046,595 เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย
0
เสียง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นัน้
บริษทั ไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้
สามารถเสนอเพิม่ วาระการประชุมได้ทางเว็บไซด์ของบริษัท คือ www.scasset.com หมวด Corporate ตัง้ แต่วนั ที่
17 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ ือหุ้นเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าซึง่ เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 บริษทั ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบแล้ว
อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กําหนดว่าผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดจะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ทัง้ นี้ ก่อนปิ ดการประชุมมีผู้ถือหุ้น 1 คน คือ นายธีรภัทร นิคมานนท์ ส่งคําถามมาในระบบ และ
ประสงค์ให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ถามคําถามต่อทีป่ ระชุมแทน ดังนี้
1. ขอสอบถามมุมมองและจุดประสงค์ของบริษทั SC Alpha INC. ซึง่ ลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา
ว่าดําเนินธุรกิจอะไร และมีมุมมองอย่างไร
นายอรรถพล สฤษฎิพ ันธาวาทย์ ชี้แจงว่า นโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย 2
Core Business ได้แก่ การพัฒนาโครงการเพื่อขาย และการดําเนินโครงการเพื่อสร้าง Recurring Income ดังนัน้
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