
 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 
ของ 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวันพุธที่ 25 เมษายน 2550  เวลา 14.00 นาฬิกา 

ณ หอง Sky Park  ชั้น 14  อาคารชินวัตรทาวเวอร 3  
เลขที่ 1010  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

 

   --------------------------------------------------------------------- 
 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ครั้งนี้   มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะรวม 90 ราย   นับรวมจํานวนหุนไดท้ังสิ้น 218,191,265 หุน  คิดเปนอัตรารอยละ
67.97 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 321,000,000 หุน  ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  โดยมี นายรัฐ กิตติเวชโอสถ  ประธานกรรมการ  
เปนประธานที่ประชุม  และมีกรรมการเขารวมประชุมตามรายนามดังนี้ 

1.   นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
 2.   นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 3.   นายคุโณดม ธรรมาภรณพิลาศ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน            
และกรรมการอสิระ  

 4.   นายชานนท  โชติวิจิตร กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 
  สรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระ  

5.  นางเพ็ญโสม  ดามาพงศ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
6.  นายณัฏฐพัฒน  เอื้อใจ กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการอสิระ 
7. นายประเสริฐ สัมนาวงศ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
8. นายปรีชา  เศขรฤทธิ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   
  และกรรมการอสิระ   
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โดยการประชุมวันนี้มีผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุม คือ 
1.  นายพรชัย  ศรีประเสริฐ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานพัฒนา

ทรัพยสินแนวสูง และประธานคณะกรรม 
การบริหารความเสี่ยง 

2.  นายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย ผู ช วยกรรมการผู อํ านวยการสายงาน
สนับสนุน 

3.  เรืออากาศเอก กรี  เดชชัย ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานพัฒนา
ทรัพยสินแนวราบ 

4.  นางปรารถนา  แพทยสมาน  ผูอํานวยการอาวุโสสํานักการเงิน 
5.  นายวิทิต  วิศาลพัฒนะสิน  ผูอํานวยการอาวุโสสํานักบัญชี 
6.  นางสาวยุบล  โลจินดารัตน  ผูอํานวยการฝายการตลาดองคกร 
 
และบริษัทฯ ไดเชิญผูสอบบัญชีรับอนุญาต  คือ นางสาวปริญดา งานประเสริฐกิจ       

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5123  ซึ่งเปนตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  มารวมประชุม
เพื่อตอบขอสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ใหกับผูถือหุนดวย 

 
สําหรับการออกเสียงลงคะแนนตามลําดับวาระการประชุมท่ีกําหนดในวันนี้  บริษัทฯ 

ไดเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งไมมีประโยชนสวนไดเสียใดๆ  กับบริษัท ฯ  คือ  นายสุเมธี   อินทรหนู   
เปนผูทําหนาท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม  เพื่อกอใหเกิดความโปรงใสในขั้นตอน
การออกเสียงลงคะแนน  โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผูถือหุนในทุกวาระที่มีการลงมติใหผูถือ
หุนทราบผลทันที   ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนขั้นตอนใหผูถือหุน
ทุกทานทราบ  ดังนี้ 

1.  การออกเสียงลงคะแนนจะใชบัตรลงคะแนนเสียงท่ีเจาหนาท่ีไดจัดเตรียมใหขณะ
ลงทะเบียนกอนการประชุม  ซึ่งผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ถืออยู  โดยถือวาหนึ่งหุน
มีหนึ่งเสียง  สําหรับผูรับมอบฉันทะซึ่งผูถือหุนไดออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลว   บริษัทฯ จะถือตาม
ความประสงคของผูถือหุน โดยผูรับมอบฉันทะจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก 

2.  เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแตละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผูถือ
หุนและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น โดยผูถือหุนทานใดประสงคจะแสดงความคิดเห็นใหยกมือข้ึน 
พรอมแจงช่ือ-นามสกุล และจํานวนหุนที่ถือกอนแสดงความคิดเห็น  หากไมมีผูถือหุนทานใดมีความเห็น
แตกตางจากขอเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธานฯ จะผานไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดย
ถือวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระนั้น  ท้ังนี้บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนน
ใหรับทราบในแตละวาระการประชุม 
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3.    กรณีมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย  หรือตองการงดออกเสียงในวาระใด   บริษัทฯ 
ไดจัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถือหุนใชในการลงคะแนนเสียง  โดยขอใหผูถือหุนทานนั้นยกมือ
ข้ึนเมื่อประธานฯ  ท่ีประชุมกลาวสอบถามผูถือหุนจบ  ในกรณีนี้ประธาน ฯ  จะใหผูถือหุนผูซึ่งไมเห็น
ดวย  หรือตองการงดออกเสียง  สงบัตรลงคะแนนเสียงใหเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ  เพื่อจะนํามารวมคะแนน
เสียงในวาระนั้นวา  มีคะแนนเสียงเห็นดวยเทาไร  ไมเห็นดวยเทาไร  และงดออกเสียงเทาไร  แจงใหท่ี
ประชุมรับทราบ 

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ  เพื่อความโปรงใสบริษัทฯ ขอใหผูถือหุนทุกทานที่เขา
รวมประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล   โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ ได
แจกใหแกผูถือหุนแลวในขณะที่ลงทะเบียน และเมื่อผูถือหุนลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว  จะมีเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯ  เดินเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนทุกทาน  เพื่อการตรวจสอบและการรวมคะแนน 
เพื่อแจงใหท่ีประชุมทราบผลคะแนนเปนรายบุคคล  

5.  ผูถือหุนทานใดไมเขาใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจาหนาท่ีซึ่ง
จะคอยอํานวยความสะดวก และอธิบายใหเขาใจได 

 
โดยการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร

บนเว็บไซดบริษัทฯ www.scasset.com เพื่อใหบริการเผยแพรแกผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุมไดรับ
ทราบดวย 
  
  ประธานฯ กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 
วาระที่ 1  ประธานแจงใหที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
 ประธานฯ กลาวตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุม  และขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ได
กรุณาสละเวลาอันมีคาเขารวมประชุมในวันนี้  และจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549  ท่ีผานมา  
มีขอแนะนําจากผูถือหุนในเรื่องของอาหารวางในที่ประชุมซึ่งเห็นวายังมีขอบกพรองอยูเล็กนอย   ดังนั้น 
ในปนี้บริษัท ฯ จึงปรับปรุงในเรื่องของอาหารวางตามที่ผูถือหุนไดแนะนําไวแลว 
 
 จากรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดสงใหผูถือหุนรับทราบพรอม
หนังสือเชิญประชุม จะเห็นวาในหมวดรายละเอียดของคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมนั้น 
เปนขอมูล  ณ  วันที่  1  มีนาคม  2550   ดังนั้น  จึงยังไมมีรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ อีก 1 คน     
คือนายปรีชา  เศขรฤทธิ์  เนื่องจากกรรมการทานนี้ไดรับเลือกตั้งใหมจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ
วันที่  26  มีนาคม  2550 ใหเขามาเปนกรรมการแทนดร.ชัยวัฒน  วิบูลยสวัสดิ์  กรรมการที่ขอลาออก จึง
ขอแจงใหท่ีประชุมรับทราบ  
 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

http://www.scasset.com/
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 
 
ประธาน ฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2549  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549   ( รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบ
พรอมหนังสือเชิญประชุม )  

 
ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2549  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549    ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
- เห็นดวย 218,191,265 หุน   คิดเปนรอยละ 100    ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
- ไมเห็นดวย 0  หุน  คิดเปนรอยละ  0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
- งดออกเสียง 0 หุน  คิดเปนรอยละ  0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
  

วาระที ่3           พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2549 

 
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  รายงานสรุปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 

2549  ซึ่งมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 

 บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงาน 1,956  ลานบาท  ซึ่งเติบโตขึ้น 30 % ( ป 2548       
มีรายไดจากการดําเนินงาน 1,501 ลานบาท )  ซึ่งรายไดรวมท้ังหมดเกิดขึ้นจาก 

1.  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย
1.1 ยอดขาย 1,654 ลานบาท  ซึ่งเติบโตขึ้น 39 %  ( ป  2548  มียอดขาย 1,186   

ลานบาท ) 
 
1.2 รายไดจากการขาย 1,176  ลานบาท  ซึ่งเติบโตขึ้น  53 %  ( ป 2548 มีรายได

จากการขาย  769  ลานบาท ) 
 

 1.3 มีการลงทุนพัฒนาและเปดโครงการใหม 3 โครงการ  มูลคารวม 1,601       
ลานบาท  ประกอบดวย 

  - โครงการบานเดี่ยว บางกอก บูเลอวารด  แจงวัฒนะ 
  - โครงการทาวนเฮาส วิสตา ปารค ประชาชื่น  
  - โครงการคอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน อารีย 2 
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 1.4 ปจจุบันมีโครงการที่เปดดําเนินการทั้งสิ้น 8 โครงการ รวมมูลคา 5,841 ลาน

บาท   
 
2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา
 2.1 รายไดคาเชา และบริการ  763  ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากป 2548  จํานวน 48 ลาน

บาท หรือ 7 %  ( ป 2548  มีรายไดคาเชา และบริการ  715  ลานบาท ) 
 
 2.2 ในป 2549  อาคารชินวัตรทาวเวอร 3  มีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย 99.5 %           

( ป 2548  มีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย 94.5 % ) 
 
 2.3 มีการเปดใชอาคารสํานักงานขนาดกลางแหงใหม 2 อาคาร  คือ  อาคาร 

Computer Center Building แจงวัฒนะ  พื้นที่ใชสอย 6,823 ตารางเมตร  และอาคาร Technical Training 
Center & Car Park Building  พหลโยธิน  พื้นที่ใชสอย  6,487  ตารางเมตร  อัตราการเชาพื้นที่ 100 % 

 
 2.4 มีท่ีดินและอาคารเทคนิคพิเศษใหเชารวมทั้งหมด 108 แหง  ในป 2549 เปด

อาคารใหมท่ีจังหวัดนครสวรรค และกําลังดําเนินการกอสรางอีก 2 แหง คือ ท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี และ
ภูเก็ต 

 
ณ  31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 

2,090.48 ลานบาท โดยมีตนทุนทางการเงินเฉลี่ย 4.77 %    ในป 2549  บริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผล
การดําเนินงาน ป 2548 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 128.40 ลานบาท    

 
บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางการดําเนินงานภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  รวมท้ัง

ดําเนินกระบวนการปรับภาพลักษณองคกร ( Re-Branding ) ท้ังภายนอกและภายใน  และมีการจัด
กิจกรรมทางสังคมและสวนรวม  ดังนี้ 

 
การปรับภาพลักษณใหม 

- ปรับภาพลักษณใหมขององคกรทั้งหมด เนนความเปนมืออาชีพในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย  ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ  2550    

- ปรับโลโกของบริษัทฯ ใหมีความทันสมัยข้ึน และแสดงภาพชัดเจนของ       
แบรนดท่ีอยูอาศัย  

- ปรับโลโกของแบรนดโครงการที่อยูอาศัยไดแก บางกอก บูเลอวารด, วิสตา 
ปารค และเซ็นทริค ซีน เพื่อสะทอนจุดเดนของแตละผลิตภัณฑใหชัดเจน 
  - ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาด และ
วางตําแหนงของผลิตภัณฑแตละประเภทใหชัดเจนยิ่งข้ึน รวมทั้งกําหนดจุดขายใหม ( Selling Points )  
ซึ่งครอบคลุมในทุกโครงการที่พักอาศัย 
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 การปรับโลโกใหม 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
กิจกรรมทางสังคมและสวนรวมในป 2549 

- บริษัทฯ มีกิจกรรมปรับปรุงลานกีฬาและปรับปรุงภูมิทัศนรอบโรงเรียนใหกับ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห และโรงเรียนวัดประชารังสรรค 

- มอบเครื่องคอมพิวเตอรใหแกสถานีตํารวจนครบาลวิภาวดี 
 
 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว   มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป  2549  ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  

- เห็นดวย 218,191,265 หุน   คิดเปนรอยละ 100    ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- ไมเห็นดวย 0  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- งดออกเสียง 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที ่4 อนุมัติงบการเงินประจําป 2549  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2549
สิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2549   ซึ่งผานการตรวจสอบโดยนางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ  ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5063  จากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  โดยไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข  
และงบการเงินดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ( รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2  ซึ่งไดสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญประชุม ) โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 

งบการเงินรวม (หนวย : บาท) 
           2549                %                 2548               %            % การ 
                       เปลี่ยนแปลง 
งบดุล 
รวมสินทรัพย  8,309,062,287      100 8,129,628,954      100         2 

 

รวมหนี้สิน   3,655,693,630   44 3,681,465,460   45       (1) 
 

รวมสวนของผูถือหุน  4,653,368,657   56 4,448,163,494   55        4 
 

รวมหนี้สินและสวนของ 8,309,062,287 100 8,129,628,954      100        2 
ผูถือหุน   
 
งบกําไรขาดทุน  

รวมรายได   1,986,517,048 100 1,635,191,706     100       21  
 

รวมคาใชจาย   1,509,505,540   76 1,099,211,658   67      37 
 

กําไรสุทธิ      333,598,683   17    432,008,242    26     (22) 
 

กําไรตอหุน (บาท)                                     1.04             1.35   
    

  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินประจําป  2549   สิ้นสุด  
ณ วันที่  31  ธันวาคม  2549    ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นดวย 218,191,265 หุน   คิดเปนรอยละ 100  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- ไมเห็นดวย 0  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- งดออกเสียง 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที่ 5 อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2549 
 
  ประธานฯ รายงานวาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2549  บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน  333,598,683 บาท  ( สามรอยสามสิบสามลานหาแสนเกาหมื่นแปดพัน

หกรอยแปดสิบสามบาท )  ท้ังนี้  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวา   

รอยละ 40  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล   การจายเงินปนผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับ

ผลประกอบการ  แผนการขยายธุรกิจ  สภาพคลอง  ความจําเปน  และความเหมาะสมอื่น ๆ  ในอนาคต   

และจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549  บริษัทฯ มี

การจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  ป 2548  ในอัตรา  0.40  บาทตอหุน (สี่สิบสตางค)   

ในปนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหจายเงินปนผลประจําป 2549  อัตราหุนละ 0.45 บาท  (สี่สิบ

หาสตางค)  จากจํานวนหุนของบริษัทฯ จํานวน  321,000,000  หุน  ( สามรอยยี่สิบเอ็ดลานหุน ) รวมเปน

เงินปนผลท่ีจายท้ังสิ้น  144,450,000  บาท  ( หนึ่งรอยสี่สิบสี่ลานสี่แสนหาหมื่นบาท )  ซึ่งคิดเปนอัตรา

รอยละ 43  ของกําไรสุทธิ  ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดทําการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของ  

ผูถือหุนในการรับเงินปนผล  ตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา  ของวันที่  5 เมษายน 2550  โดยกําหนดจายเงิน  

ปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม  2550  
 

  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว     มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2549  
อัตราหุนละ  0.45  บาท ( สี่สิบหาสตางค )   ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  

- เห็นดวย 218,191,265 หุน   คิดเปนรอยละ 100    ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- ไมเห็นดวย 0  หุน  คิดเปนรอยละ  0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- งดออกเสียง 0 หุน  คิดเปนรอยละ  0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
วาระที่ 6 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมาย  

 

  ประธานฯ รายงานวาจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ  มีกําไร

สุทธิจํานวน  333,598,683  บาท  ( สามรอยสามสิบสามลานหาแสนเกาหมื่นแปดพันหกรอยแปดสิบสาม

บาท ) ซึ่งคิดเปนกําไรตอหุน 1.04 บาท ( หนึ่งบาทสี่สตางค )  ตามกฎหมายในกรณีท่ีบริษัท ฯ มีกําไรจาก

การประกอบการ  บริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 

5  ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  (ถามี)  จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม
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นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากขอกําหนดนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นสมควรอนุมัติใหจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนอีก จํานวน 17,000,000  บาท ( สิบเจ็ดลาน

บาท )  หรือรอยละ 5.09 ของกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมาย ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีเงินสํารอง

สะสมตามกฎหมายรวม จํานวน 74,000,000 บาท ( เจ็ดสิบสี่ลานบาท ) หรือรอยละ 2.11 ของทุน           

จดทะเบียน 

 
ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารอง

ตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 17,000,000 บาท ( สิบเจ็ดลานบาท )  ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
- เห็นดวย 218,191,265 หุน   คิดเปนรอยละ 100    ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
- ไมเห็นดวย 0  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
- งดออกเสียง 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 

วาระที่ 7  อนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 51. เร่ืองตราประทับของบริษัท 
 

  ประธานฯ รายงานวาเนื่องจากบริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงโดยการทํา Rebranding ใน
สวนของเครื่องหมายสัญลักษณ ( Logo ) โครงการของบริษัทฯ  รวมถึงเครื่องหมายชื่อของบริษัทฯ โดยให
ใช  New Logo ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550  เปนตนไป   ดังนั้น  เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับของ
บริษัทฯ ท่ีไดจดทะเบียนไวท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  บริษัทฯ จะตองดําเนินการจด
ทะเบียนแกไขขอบังคับ ขอ 51. เรื่องตราประทับของบริษัทฯ ใหม  โดยตัดสัญลักษณลูกโลกออกและ
ปรับตัวหนังสือใหกระชับมั่นคงขึ้นตามที่แสดงใหทานผูถือหุนเห็นในจอภาพของหองประชุมนี้ โดยท่ี
ประชุมผูถือหุนตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 40. 

 
  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแกไขขอบังคับบริษัทฯ ขอ 51. 

เรื่องตราประทับของบริษัทฯ  ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  
- เห็นดวย 218,191,265 หุน   คิดเปนรอยละ 100    ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
- ไมเห็นดวย 0  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
- งดออกเสียง 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที่ 8  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2550 
 
  ประธานฯ รายงานวาคณะกรรมการบริษัท ฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรแตงตั้งผูสอบ
บัญชีจากบริษัท  สํานักงาน  เอ เอ็ม ซี จํากัด  ซึ่งเปนสํานักงานผูสอบบัญชีเดิมทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจําป 2550   ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 
  1. นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063  หรือ 
  2. นางสาวประภาศรี  ลีลาสุภา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 

 

  โดยผูสอบบัญชีดังกลาวเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลว 2 ป ( ตั้งแตป 2548 ) มี
ความเปนอิสระ  และไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆ กับบริษัทฯ  บริษัทยอย  และหรือบริษัทรวมของ
บริษัท ฯ 

 
ท้ังนี้   กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ตองบการเงินของบริษัทฯ  และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีท้ังสองทานดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได  ให
บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด    
ทําหนาท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ แทน  โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 
2550  รวมงบไตรมาสภายในวงเงินไมเกิน  645,000  บาท  ( หกแสนสี่หมื่นหาพันบาท ) ซึ่งเปนอัตราที่
เพิ่มข้ึนจากคาสอบบัญชีในป  2549  จํานวน  60,000  บาท ( หกหมื่นบาท ) เนื่องจากปริมาณงานของ
บริษัทฯ ท่ีเพิ่มข้ึน  ท้ังนี้ คาสอบบัญชีดังกลาวบริษัทฯ ไดตรวจสอบแลวเห็นวาเปนอัตราที่เหมาะสม
เนื่องจากใกลเคียงกับบริษัทอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน 

 
  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งนางสาวสุกัญญา                 
สุธีประเสริฐ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063  หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4664   เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  พรอมกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 รวมงบไตรมาส
ภายในวงเงินไมเกิน 645,000 บาท ( หกแสนสี่หมื่นหาพันบาท ) ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นดวย 218,191,265 หุน   คิดเปนรอยละ 100    ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- ไมเห็นดวย 0  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- งดออกเสียง 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที ่9 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

พรอมกําหนดอํานาจกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 
 
 9.1 การเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
   

ประธานฯ รายงานวาตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  และขอบังคับของบริษัท ฯ ได
กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงทุกป  จํานวน 1 ใน 3  โดยในปนี้มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ คือ  

1. นางเพ็ญโสม  ดามาพงศ 
2. นายชานนท  โชติวิจิตร ( เขารับตําแหนงกรรมการแทนนายพงศกิจ สุทธพงศ จึงใช

อายุวาระของนายพงศกิจ สุทธพงศ ) 
3. นายณัฏฐพัฒน  เอื้อใจ ( เขารับตําแหนงกรรมการแทนนางสาวปราณี เวชพฤกษ

พิทักษ  จึงใชอายุวาระของนางสาวปราณี  เวชพฤกษพิทักษ ) 
 
ดังนั้น   ประธานฯ จึงขอเชิญใหกรรมการทั้งสามคน  ซึ่งถือเปนผูมีสวนไดเสียในวาระนี้

ออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราว  เพื่อใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาโดยอิสระ 
 
 ท้ังนี้  กอนการประชุมบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเขา

รับการเลือกตั้งเปนกรรมการไดทางเว็บไซดของบริษัทฯ  คือ <www.scasset.com> ปรากฏวาไมมีผูถือหุน
ทานใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ  

 

ในการเลือกตั้งกรรมการนี้  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรวมกัน
พิจารณาแลวเห็นวากรรมการทั้งสามคน   ท่ีพนจากตําแหนงตามวาระเปนผูมีความรูความสามารถอันเปน
ประโยชนตอบริษัท ฯ  และปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะ  อุตสาหะ  จึงเห็นชอบใหเสนอกลับเขามาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนวา  ควรเลือกตั้ง
กรรมการทั้งสามคน  กลับเขามาเปนกรรมการบริษัทฯ ใหมอีกวาระหนึ่ง  โดยการออกเสียงลงคะแนนจะ
พิจารณาเปนรายบุคคล  ซึ่งบริษัทฯ ไดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ  สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ       
วุฒิการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  ประวัติการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   การมีสวนรวม
สรางประโยชนใหบริษัทฯ ของกรรมการแตละทาน   การถือหุนในบริษัทฯ และการเปนญาติสนิทกับ
ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ/บริษัทยอย  ( รายละเอียดปรากฏบนจอภาพของหองประชุมนี้ 
และตามเอกสารแนบ 3  ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญประชุม )   

 
ขอใหผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุม ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปน

รายบุคคล โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ แจกใหแกผูถือหุนแลวในขณะลงทะเบียน และเมื่อผูถือ
หุนลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว  เจาหนาท่ีของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง  เพื่อนําไปรวม
คะแนน และบริษัทฯ จะมีการแจงผลคะแนนใหผูถือหุนทราบภายหลังจากลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว
เปนรายบุคคลท้ังสามคน จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล   
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 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

1.  อนุมัติเลือกตั้งใหนางเพ็ญโสม ดามาพงศ   กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง   ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  
  - เห็นดวย  217,222,063  หุน   คิดเปนรอยละ  99.56   ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
  - ไมเห็นดวย 4,000 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
  - งดออกเสียง  965,202  หุน  คิดเปนรอยละ 0.44  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผู
ถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 2.   อนุมัติเลือกตั้งใหนายชานนท โชติวิจิตร  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง   ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  
  - เห็นดวย  217,221,063  หุน  คิดเปนรอยละ  99.56  ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     
  - ไมเห็นดวย 4,000 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
  - งดออกเสียง  966,202  หุน  คิดเปนรอยละ 0.44  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผู
ถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 3.    อนุมัติเลือกตั้งใหนายณัฏฐพัฒน  เอื้อใจ  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง   ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
  -  เห็นดวย  217,211,063  หุน  คิดเปนรอยละ  99.55  ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
  -  ไมเห็นดวย 4,000 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
  -  งดออกเสียง  976,202  หุน  คิดเปนรอยละ 0.45  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผู
ถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 

9.2  การกําหนดอํานาจกรรมการ 
ประธาน ฯ  รายงานวาดวยในวาระที่  9.1  ท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเสียงสวนใหญ

เลือกตั้งกรรมการเดิมท้ังสามคน  กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง    คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมี
ความเห็นใหคงอํานาจกรรมการตามที่จดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย  ดังนี้ 

“ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ลงลายมือช่ือรวมกับนางเพ็ญโสม ดามาพงศ   และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท  ”  
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ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกําหนดอํานาจกรรมการคงเดิม

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ  ดวยคะแนนเสียง ดังนี้   
- เห็นดวย 218,191,265 หุน   คิดเปนรอยละ 100    ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
- ไมเห็นดวย 0  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
- งดออกเสียง 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 

9.3 คาตอบแทนกรรมการ 
  ประธานฯ รายงานวาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  ท่ีประชุมมีมติเปน
เอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวในวงเงิน  5,500,000  บาท (หาลานหาแสนบาท)   ซึ่ง
บริษัทฯ  มีการจายคาตอบแทนจริง  จํานวน  5,280,000 บาท  ( หาลานสองแสนแปดหมื่นบาท  ) 
ประกอบดวยเงินเดือน  โบนัส  และเบี้ยประชุมของกรรมการ    
 

โดยกรรมการอิสระ  หรือกรรมการบุคคลภายนอก  จะไดรับเบี้ยประชุมในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ  ครั้งละ 20,000 บาท  (สองหมื่นบาท) และกรรมการอิสระ  หรือกรรมการ
บุคคลภายนอกซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยอื่นของบริษัทฯ จะไดรับเบี้ยประชุมในการ
ประชุม  ครั้งละ 20,000   บาท  (สองหมื่นบาท)   สําหรับกรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงเปนประธาน
คณะกรรมการอื่นจะไดรับคาเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาท)   

 
สําหรับในป   2550  นี้    คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   และ

คณะกรรมการบริษัท  ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแลว   จึงเห็น
ควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป  2550   ภายในวงเงิน 
5,500,000  บาท (หาลานหาแสนบาท)  ซึ่งเทากันกับคาตอบแทนกรรมการในป  2549 
 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2550  ภายในวงเงินไมเกิน 5,500,000 บาท ( หาลานหาแสนบาท ) ดวยคะแนนเสียง  ดังนี้  

- เห็นดวย 218,191,265 หุน   คิดเปนรอยละ 100    ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- ไมเห็นดวย 0  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- งดออกเสียง 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   



 -14- 

วาระที่ 10 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ ( “ ใบสําคัญแสดง
สิทธิ ”)  ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท  จํานวน  2,700,000  หนวย (โครงการ 
ESOP คร้ังที่ 3) 

 

  ประธานฯ รายงานวาบริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน
สามัญ ( “ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ” ) ใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ แลวท้ังสิ้น  จํานวน 2 ครั้ง   
ดังนี้ 
 ครั้งท่ี 1 ในป 2548  มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังสิ้น  5,300,000  หนวย  และบริษัทฯ 
ไดจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 5,300,000 หุน (มูลคาหุนละ  10  
บาท ) คิดเปนประมาณรอยละ 1.65 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ  
 ครั้งท่ี 2 ในป 2549   มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังสิ้น  2,600,000  หนวย  และบริษัทฯ 
ไดจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 2,600,000 หุน (มูลคาหุนละ  10  
บาท ) คิดเปนประมาณรอยละ 0.81 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ รวมการจัดสรรหุน
สามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังสองครั้ง คิดเปนรอยละ 2.46 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ท้ังหมดของบริษัทฯ   
 
 และเพื่อเปนการจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ  
ใหมีความตั้งใจในการทํางาน และสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ  รวมถึงทํางานกับบริษัทฯ ตอไป
ในระยะยาว   คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โครงการ ESOP ครั้งท่ี 3 ไดเสนอความ
เห็นชอบในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญดังกลาว   ตอคณะกรรมการ
บริษัท ฯ  ซึ่งเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
2,700,000 หนวย   ใหแกกรรมการ และผูบริหารจํานวนไมเกิน  35  ราย  ซึ่งตามรายละเอียดของโครงการ
ไดกําหนดราคาการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนจะใชราคาปดของหุนของบริษัท ฯ ท่ีทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเฉลี่ยถวงน้ําหนักในชวงระยะเวลา 30 วัน  กอนวันประชุมผูถือหุนซึ่ง
เทากับราคาหุนละ  8.71  บาท  ( แปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค )  แตเนื่องจากตามพระราชบัญญัติ        
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 52   ซึ่งมีสาระสําคัญ  คือ  บริษัทฯ ซึ่งดําเนินการมาแลวไมนอย
กวาหนึ่งป   ถาปรากฏวามีผลกําไรจะไมสามารถเสนอขายหุนต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไวได  ซึ่งตาม
รายละเอียดของขอกําหนดและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ  
ESOP  ครั้งท่ี  3  กําหนดราคาการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนเทากับราคาหุนละ  8.71 บาท ( แปดบาทเจ็ดสิบเอ็ด
สตางค )  จึงขัดกับพระราชบัญญัติ  บริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535  ดังนั้น  จึงขอเสนอตอท่ีประชุมผูถือ
หุนกําหนดราคาการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ  ในราคาหุนละ 10 บาท  
(สิบบาท)  เทากับราคามูลคาหุนของบริษัทฯ ท่ีจดทะเบียนไว   ซึ่งสูงกวาราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในชวง
ระยะเวลา 30 วัน  กอนวันประชุมผูถือหุน ( รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5  ซึ่งสงใหผูถือหุน
รับทราบพรอมหนังสือเชิญประชุม ) ซึ่งบริษัทฯ ไดรายงานใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
รับทราบกอนวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550  เรียบรอยแลว 
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 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจ
ในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจน
ดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
  
 โดยที่ประชุมผูถือหุนตองมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม  และมีสิทธิ
ออกเสียง  และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ท่ีมาประชุมไมเห็นดวย 
   

ท่ีประชุมพิจารณาแลว   มีมติเสียงสวนใหญอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ  จํานวน  2,700,000  หนวย  ตาม
โครงการ ESOP  ครั้งท่ี 3  ตามรายละเอียดขางตน  ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นดวย  217,540,288  หุน  คิดเปนรอยละ  99.70  เกินกวารอยละสามในสี่ของ
จํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

-  ไมเห็นดวย 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

- งดออกเสียง  650,977  หุน  คิดเปนรอยละ 0.30  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
วาระที ่11 อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญจํานวน 2,700,000 หุน ( มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท )  

เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ  ESOP คร้ังที่ 3 
 

  ประธานฯ รายงานวาปจจุบันบริษัท ฯ  มีทุนจดทะเบียนจํานวน  3,500,000,000  บาท    
( สามพันหารอยลานบาท )  และมีทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน  3,210,000,000  บาท  (  สามพันสองรอย
สิบลานบาท  )   ดังนั้น  การท่ีบริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ  จํานวน  2,700,000  หนวย  จึงไมจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP  ครั้งท่ี  3    แตบริษัทฯ ตองขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนให
จัดสรรหุนสามัญจํานวน  2,700,000  หุน  ( มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท )   จากจํานวนหุนสามัญที่ยัง
มิไดมีการนําออกจําหนาย  จํานวน  21,100,000  หุน  ( ยี่สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนหุน )  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 
10 บาท ( สิบบาท )  เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 3               
( รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5  ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญประชุม ) 
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 ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจ
ในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   รวมทั้งดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและสมควร
ในการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาว   ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเสียงสวนใหญอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ จํานวน   
2,700,000  หุน   มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท  ( สิบบาท )  เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ   ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นดวย  217,540,288  หุน  คิดเปนรอยละ  99.70  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผู
ถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

- ไมเห็นดวย 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

- งดออกเสียง 650,977 หุน  คิดเปนรอยละ 0.30  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

วาระที่ 12 อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ  และพนักงานของบริษัทในแตละ
รายที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ตามโครงการ ESOP   
คร้ังที่ 3  ดังตอไปนี้   

 
 

  ประธาน ฯ รายงานวาตามขอ 15 (2) แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ.36/2544  ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544  การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในแตละรายที่มีสิทธิจะไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5  ตาม
โครงการ ESOP นั้น  ท่ีประชุมผูถือหุนจะตองมีมติอนุมัติเปนรายบุคคล   ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   และตองไมมีผูถือหุนซึ่ง
ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละหาของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมคัดคานการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 
 

 ท้ังนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ จํานวน 1 คน  และผูบริหารระดับสูง จํานวน 2 คน จะ
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5  ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอ
ขายในครั้งนี้  คือ 

1. นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร 
 
2. นายพรชัย ศรีประเสริฐ 

 
3. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย 
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ซึ่งถือเปนผูมีสวนไดเสียในวาระนี้  ประธานฯ จึงขอเชิญออกจากหองประชุมเปนการ

ช่ัวคราว เพื่อใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาโดยอิสระ 
 

  นายชานนท  โชติวิจิตร  รายงานตอท่ีประชุมวาการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในแตละรายที่จะไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 นี้  ไดผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แลว    
กลวคือ สําหรับโครงการ  ESOP  ครั้งท่ี  3  นี้   บริษัท ฯ ไดเสนอวา มีกรรมการและผูบริหารระดับสูงรวม        
3  คน  สมควรจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ  5  ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะออกและเสนอขายในครั้งนี้ คือ 
 
 

รายชื่อ จํานวน 
(หน ) วย

% ของ ESOP 
ที่จัดสรร 

1. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  
ประธานกรรมการบริหาร 
ในปท่ีผานมา บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีการประชุม
กรรมการบริษัท 8  ครั้ง  
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร   
มีสิทธิเขารวมประชุม 6 ครั้ง  เขารวมประชุม 6 ครั้ง  ขาดประชุม  -  ครั้ง        

 
1,000,000 

 
37.03 

2. นายพรชัย  ศรีประเสริฐ 
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานพัฒนาทรัพยสินแนวสูง  
   

 
175,500 

 
6.48 

3. นายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย 
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานสนับสนุน             
 

 
175,000 

 
6.48 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวาสมควรอนุมัติใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงท้ังสามคน  มีสิทธิไดรับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ  5  ของโครงการ    เนื่องจากเปนบุคคลผูมีความรูและความสามารถ  มี
ความรับผิดชอบสูง  มีผลงานที่ดีเยี่ยม  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความจงรักภักดีตอองคกร  และปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ ดวยดีมาโดยตลอด  การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ 
ESOP ครั้งท่ี 3 นี้  จะเปนแรงจูงใจใหการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
และจะสงผลใหบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาดวย   ท้ังนี้ รายละเอียดเหตุผลประกอบที่กรรมการ
และพนักงานแตละรายไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ  5  นั้น   ( รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญประชุม  ) 
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นายณัฏฐวัฒน ชัยชนะศิริ  ผูถือหุน  ซึ่งเปนตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
สอบถามในที่ประชุมวา  

1.  นอกเหนือจากกรรมการ และผูบริหารระดับสูงท้ังสามคนนี้แลว  อยากทราบวา
บริษัทฯ มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับบุคลอื่นดวยหรือไม  และเปนสัดสวนเทาไร 

2.  ตามโครงการ ESOP  ครั้งท่ี 3  บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
กรรมการ และผูบริหารระดับสูง  จํานวน  3   คน  ซึ่งเกินกวารอยละ 5  คือ  นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
ไดรับการจัดสรรจํานวน  1,000,000  หนวย   นายพรชัย ศรีประเสริฐ ไดรับการจัดสรร จํานวน 175,000  
หนวย  และนายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย   ไดรับการจัดสรร  จํานวน  175,000  หนวย นั้น  อยากทราบ
วาเพราะเหตุใดบริษัท ฯ จึงจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนางสาวยิ่งลักษณ   ชินวัตร  มากกวาผูบริหาร
ระดับสูงท้ังสองทาน  

3.  กรณีท่ีบริษัทฯ มีความประสงคจะชี้แจงขอมูลเรื่องการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (“ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ”) ใหแกกรรมการและพนักงานเพิ่มเติม
นอกเหนือจากนี้ ขอใหสงขอมูลไปยังสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยโดยตรงได 

 

นางสาวจรัญญา ตั้งบรรเจิดสุข  ผูอํานวยการอาวุโสสํานักทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ช้ีแจงวานอกเหนือจากนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  ประธานกรรมการบริหาร  นายพรชัย ศรีประเสริฐ 
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานพัฒนาทรัพยสินแนวสูง  และนายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย    
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานสนับสนุนแลว  จะมีผูบริหารลําดับถัดลงมา รวมท้ังพนักงานผูซึ่งมี
ความรูความสามารถ และมีผลการทํางานดี  ไดรับการจัดสรรในครั้งนี้ดวย  โดยโครงการ ESOP ครั้งท่ี 3 
นี้  บริษัทฯ จัดสรรใหประมาณ  20  คน  ซึ่งสัดสวนการจัดสรรบริษัทฯ พิจารณาจากระดับตําแหนง  
หนาท่ีความรับผิดชอบ  อัตราเงินเดือน  และผลการปฏิบัติงาน    

 
ประธานฯ  ช้ีแจงวาหลักเกณฑการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูใดเปนจํานวน

เทาไรนั้น   บริษัทฯ ไดมีการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขของโครงการไวคอนขางรัดกุม
พอสมควร  ซึ่งข้ึนอยูกับองคประกอบหลายอยาง  เชน  หนาท่ีความรับผิดชอบ  อัตราเงินเดือน  
ขอกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาในการใชสิทธิซึ่งเปนสิ่งท่ีสําคัญที่สุด  คือ ตามรายละเอียดของโครงการ 
ESOP ครั้งท่ี 3 นี้ ไดกําหนดวากรรมการและพนักงานของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ไดตอเมื่อครบระยะเวลา 1 ป  นับจากวันที่บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ   
สําหรับโครงการ ESOP ครั้งท่ี 3 นี้  ซึ่งในกรณีนี้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จะเริ่มใชสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ไดในป  2551   ดังนั้น เมื่อพิจารณากําหนดเวลาแลวจะเห็นวาบุคคลที่จะไดรับ
การจัดสรรจะไดรับประโยชนก็ตอเมื่อตองทุมเทความรู ความสามารถ ในการบริหารงานใหบริษัท ฯ 
เติบโตขึ้น  และมีผลประกอบการที่ดี  เพื่อสงผลใหราคาหุนของบริษัทฯ สูงข้ึน   
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติเสียงสวนใหญอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเปน

รายบุคคล  ดังนี้ 
  1. อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร ตาม
รายละเอียดขางตนดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นดวย  217,536,288  หุน  คิดเปนรอยละ 99.70  เกินกวารอยละสามในสี่ของ
จํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  -  ไมเห็นดวย 4,000 หุน  คิดเปนรอยละ  0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

- งดออกเสียง 650,977 หุน  คิดเปนรอยละ 0.30  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

2.  อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนายพรชัย   ศรีประเสริฐ   ตาม
รายละเอียดขางตน  ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นดวย 217,536,388 หุน   คิดเปนรอยละ 99.70  เกินกวารอยละสามในสี่ของ
จํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
- ไมเห็นดวย  4,000  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน

ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
 
- งดออกเสียง 650,877 หุน  คิดเปนรอยละ 0.30  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประช และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ุม
  
3.  อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย ตาม

รายละเอียดขางตน ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
- เห็นดวย 217,536,388 หุน  คิดเปนรอยละ 99.70  เกินกวารอยละสามในสี่ของ

จํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
-  ไมเห็นดวย  4,000  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
 
- งดออกเสียง 650,877 หุน  คิดเปนรอยละ 0.30  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
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ประธานฯ ช้ีแจงวาวาระการประชุมในวันนี้มี 12 วาระ ซึ่งผูถือหุนไดพิจารณาเรียบรอย

แลว  โดยการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น  บริษัทฯ ไมมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัด
ประชุม  และบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมไดทางเว็บไซดของ
บริษัทฯ คือ <www.scasset.com>  กอนการประชุม  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ลวงหนา  
 

อยางไรก็ดี ตามพ.ร.บ. มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 105 วรรคสอง มีสาระสําคัญ
คือ  ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมด  จะขอให
ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น  นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได   

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดจะเสนอขอพิจารณาวาระอื่นๆ อีก  ประธานฯ จึงกลาวปดการ

ประชุม และขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่สละเวลาอันมีคาเขารวมประชุมในวันนี้ 
 
 
ปดประชุม   เวลา 16.20 นาฬิกา 
 
 
 

ลงช่ือ_______________________________ 
( นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ ) 

 
 

ประธานที่ประชุม 

ลงช่ือ_______________________________ 
 ( นายสมบูรณ คุปติมนัส ) 

เลขานุการท่ีประชุม 
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