
 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 
ของ 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.00 นาฬิกา 

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

 

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

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ครั้งนี้   มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะรวม 164 ราย นับรวมจํานวนหุนไดท้ังสิ้น 233,381,613 หุน คิดเปนอัตรา         
รอยละ 72.70 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด จํานวน 321,000,000 หุน ครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  โดยมี นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธาน
กรรมการ เปนประธานที่ประชุม และมีกรรมการเขารวมประชุมครบ จํานวน 9 คน โดยกรรมการบางคน
ไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ดวย คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีรายนาม ดังนี้ 

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

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน            
และกรรมการอสิระ  

 4.   นายชานนท  โชติวิจิตร กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด 
  คาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

5.  นางเพ็ญโสม  ดามาพงศ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
6.  นายณัฏฐพัฒน  เอื้อใจ กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการอสิระ 
7. นายประเสริฐ สัมนาวงศ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
8. นายปรีชา  เศขรฤทธิ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   
  และกรรมการอสิระ   
9. นางแนงนอย ณ ระนอง กรรมการ  และกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน  
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โดยการประชุมวันนี้มีผูบริหารซึ่งรับผิดชอบดูแลโครงการในธุรกิจของบริษัทฯ เขา
รวมประชุมทุกคนรวม จํานวน 6 คน โดยผูบริหารบางคนไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งถือเปนคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ อีก 1 คณะ โดยมีรายนาม ดังนี้ 

1.  นายพรชัย  ศรีประเสริฐ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานพัฒนา
ทรัพยสินแนวสูง และประธานคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

2.  เรืออากาศเอก กรี  เดชชัย ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานพัฒนา
ทรัพยสินแนวราบ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

3.  นายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย ผู ช วยกรรมการผู อํ านวยการสายงาน
สนับสนุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4.  นางปรารถนา  แพทยสมาน  ผูอํานวยการอาวุโสสํานักการเงิน 
5.  นายวิทิต  วิศาลพัฒนะสิน  ผูอํานวยการอาวุโสสํานักบัญชี 
6.  นางสาวยุบล  โลจินดารัตน  ผูอํานวยการฝายการตลาดองคกร  และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
และบริษัทฯไดเชิญนางสาวกัญญาภรณ ปทุมมารศรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8422 

ซึ่งเปนตัวแทนของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มารวมประชุมเพื่อตอบขอ
สงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ใหกับผูถือหุนดวย 

 
สําหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมท่ีกําหนดในวันนี้ 

บริษัทฯ ไดเชิญนายสุเมธี  อินทรหนู ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเปนอิสระ ไมมีประโยชนสวนได
เสียใดๆ กับบริษัทฯ เปนตัวแทนของผูถือหุนทําหนาท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม 
เพื่อกอใหเกิดความโปรงใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมท้ังดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยาง
โปรงใส  ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ  

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯไดนําระบบ barcode มาใชเพื่อชวย
อํานวยความสะดวกแกการประชุมผูถือหุน ซึ่งชวยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกลาวใหรวดเร็วยิ่งข้ึนโดย
บริษัทฯ  จะแสดงคะแนนเสียงของผูถือหุนในทุกวาระที่มีการลงมติใหผูถือหุนทราบผลทันที                    
ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทฯ ไดเรียนขั้นตอนใหผูถือหุนทุกทานทราบกอน
การประชุม ดังนี้ 

1.   การออกเสียงลงคะแนนจะใชบัตรลงคะแนนเสียงท่ีเจาหนาท่ีไดจัดเตรียมใหขณะ
ลงทะเบียนกอนการประชุม  ซึ่งผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ถืออยู โดยถือวาหนึ่งหุนมี
หนึ่งเสียง  สําหรับผูรับมอบฉันทะซึ่งผูถือหุนไดออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลววาเห็นดวย หรือไมเห็น
ดวย  หรืองดออกเสียง ในแตละวาระการประชุม  บริษัทฯ จะถือตามความประสงคของผูถือหุน ผูรับมอบ
ฉันทะจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก 
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2.  เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแตละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถาม     
ผูถือหุนและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น โดยผูถือหุนทานใดประสงคจะแสดงความคิดเห็นใหยกมือ
ข้ึน พรอมแจงช่ือ-นามสกุล และจํานวนหุนที่ถือกอนแสดงความคิดเห็น หากไมมีผูถือหุนทานใดมี
ความเห็นแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไมเห็นดวย หรือตองการงดออกเสียง ประธานฯ 
จะผานไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทเห็นดวย หรืออนุมัติตามที่
คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ท้ังนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนใหรับทราบในแตละวาระการ
ประชุม 

 
3.  หากมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยตามที่คณะกรรมการนําเสนอ หรือตองการงดออก

เสียงในวาระใด ขอใหผูถือหุนทานนั้นยกมือข้ึนเมื่อประธานฯ ท่ีประชุมกลาวสอบถามผูถือหุนจบ        
ในกรณีนี้ประธานฯ จะใหผูถือหุนผูซึ่งไมเห็นดวย  หรือตองการงดออกเสียง สงบัตรลงคะแนนเสียงท่ี
เจาหนาท่ีไดจัดเตรียมใหขณะลงทะเบียนกอนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นใหเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ  เพื่อจะนํามารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นวา  มีคะแนนเสียงเห็นดวยเทาไร  ไมเห็นดวยเทาไร  
และงดออกเสียงเทาไร แจงใหท่ีประชุมรับทราบ 

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมด สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนมาในแตละวาระแลววา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกการออก
เสียงตามความประสงคของผูถือหุนรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติ     ในแต
ละวาระ 

 
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนอาจไมเห็นดวยกับกรรมการบางคนที่บริษัทฯ 

เสนอแตงตั้ง ดังนั้น เพื่อใหผูถือหุนสามารถแสดงความเห็นไดโดยอิสระ บริษัทฯจะเชิญกรรมการ            
ผูถูกเสนอแตงตั้งออกนอกหองประชุม และเพื่อความโปรงใสบริษัทฯ ขอใหผูถือหุนทุกทานที่เขารวม
ประชุมลงคะแนนเสียงแบบใชบัตรลงคะแนนเสียงวาจะลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
เพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ ไดแจกใหแกผูถือหุนแลวใน
ขณะที่ลงทะเบียน 

 และเพื่อใหกระบวนการประชุมเปนไปดวยความรวดเร็ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตร
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลภายหลังจากผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนเสร็จ
เรียบรอยแลวในคราวเดียวกัน ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาใหสามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการรวม
คะแนนจากผูถือหุนไดรวดเร็วข้ึน  

 
5. ผูถือหุนทานใดไมเขาใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจาหนาท่ีซึ่ง

จะคอยอํานวยความสะดวก และอธิบายใหเขาใจได 
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โดยการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ บริษัทฯ จัดใหมีการบันทึกภาพการประชุม และ
ถายทอดสดการประชุมวันนี้ผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ<www.scasset.com>เพื่อใหบริการแกผูถือหุน 
ท่ีสนใจ และไมมีโอกาสเขารวมประชุม รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนามายัง
บริษัทฯ กอนวันประชุมเพื่อสอบถามขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการประชุมในแตละวาระ หรือขอมูลอื่นที่
สําคัญของบริษัทฯ นับตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2551-15 เมษายน 2551 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนสงคําถาม
ลวงหนาแตอยางใด 

 
  ประธานฯ กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 
วาระที่ 1  ประธานแจงใหที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
 ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวาในนามของคณะกรรมการบริษัท เอสซี แอสเสท        
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขอตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยความยินดียิ่ง และขอขอบคุณผูถือ
หุนที่เปนกําลังใจใหบริษัทฯ และพนักงานฟนฝาอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในป 2550 เปนผลใหบริษัทฯ มี
ผลประกอบการที่ดีข้ึน 
 
  อนึ่ง ในชวงเชากอนการประชุม บริษัทฯไดรวมเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลถวายพระศพ 
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ พระที่นั่งดุสิต         
มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งไดสําเร็จลุลวงเปนอยางดี 
  
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 
 
ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2550 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2550 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอม
หนังสือเชิญประชุม)  

 
ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
- เห็นดวย 233,381,613 หุน  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน

ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
- ไมเห็นดวย 0  หุน  คิดเปนรอยละ  0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
- งดออกเสียง 0 หุน  คิดเปนรอยละ  0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที่ 3           พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2550 

 
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร รายงานสรุปเกี่ยวกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2550 ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
รายไดจากการดําเนินงานรวม 
 
- ป 2550 มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 3,358 ลานบาท เติบโต 72% หรือ 1,402 

ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2549 มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 1,956 ลานบาท 
 
 กําไรข้ันตน และอัตรากําไรข้ันตน (GP) 
 
- ป 2550 กําไรขั้นตน 1,240 ลานบาท เติบโต 54% หรือ 435 ลานบาท เมื่อเทียบกับ

ป 2549 มีกําไรข้ันตน 805 ลานบาท  
 
- ป 2550 GP = 36.93% เทียบกับป 2549 GP = 41.16% 
 
กําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธิ (NP) 
 
- ป 2550 กําไรสุทธิ 632 ลานบาท เติบโต 90% หรือ 299 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 

2549 มีกําไรสุทธิ 334 ลานบาท 
 
- ป 2550 NP = 18.05% เทียบกับป 2549 NP = 16.79% 
 
 กําไรตอหุน (EPS) 
 
- ป 2550 EPS = 1.97 บาท/หุน เทียบกับป 2549 EPS = 1.04 บาท/หุน 
 
 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา 
 
:  ป 2550 มีรายไดคาเชาและบริการ 775 ลานบาท เติบโตขึ้น 2% จากป 2549 
 
 

 -   มีอาคารสํานักงานใหเชาท้ังหมด 5 แหง พื้นที่ใชสอยรวม 91,063 ตารางเมตร 

  -   มีท่ีดินและอาคารเทคนิคพิเศษใหเชารวมทั้งหมด 112 แหง ซึ่งสรางเสร็จ      
3 แหง ในป 2550 ท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี อุดรธานี และภูเก็ต  
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 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย 
 
 : ป 2550 มียอดขายรวมทุกโครงการ 569 ยูนิต มูลคารวม 2,619 ลานบาท เพิ่มข้ึน 

58% YoY เมื่อเทียบกับป 2549  มียอดขายรวม 345 ยูนิต มูลคารวม 1,654  ลาน
บาท  

   
  ณ 31 ธันวาคม 2550 มียอดขายรอการโอน (Backlog) รวม 295 ยูนิต มูลคารวม 

1,096 ลานบาท (37% ของยอด Backlog เปนยอดขายของโครงการคอนโดมิเนียม 
ซึ่งจะสามารถรับรูรายไดในป 2552) 

 
 : ป 2550 มีรายไดจากการขายรวม 2,563 ลานบาท (517 ยูนิต) เติบโต 118% YoY 

เมื่อเทียบกับป 2549 มีรายไดจากการขายรวม 1,176 ลานบาท (250 ยูนิต) โครงการ
เซ็นทริค ซีน พหลโยธิน กอสรางแลวเสร็จ และโอนกรรมสิทธิ์ใหกับลูกคา
เรียบรอยแลว 

 
 :  กําไรข้ันตนจากการขาย = 31.4% 
 
 : ป 2550 บริษัทฯ มีโครงการเปดขายทั้งหมด 10 โครงการ รวมโครงการเปดใหม   

2 โครงการ ไดแก 
  - โครงการบานเดี่ยว บางกอก บูเลอวารด  รามอินทรา 
 
  - โครงการบานเดี่ยว บางกอก บูเลอวารด  ราชพฤกษ-พระราม 5 
 
  - โครงการบานเดี่ยว บางกอก บูเลอวารด  แจงวัฒนะ 
 
  - โครงการทาวนเฮาส วิสตา ปารค วัชรพล 
 
  - โครงการทาวนเฮาส วิสตา ปารค วิภาวดี 
 
 
 

 - โครงการทาวนเฮาส วิสตา ปารค ประชาชื่น 

  - โครงการทาวนเฮาส วิสตา อเวนิว วัชรพล (โครงการใหม) 
 
  - โครงการเซ็นทริค ซีน พหลโยธิน 
 
  - โครงการเซ็นทริค ซีน อารีย 2 
 
  - โครงการเซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64 (โครงการใหม) 
 
:  ป 2551 มีโครงการใหม 8 โครงการ มูลคารวมประมาณ 4,700 ลานบาท โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
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ทําเลท่ีตั้ง ขนาดโครงการ ประเภทโครงการ จํานวนยูนิต มูลคาโครงการ
(ไร) (ยูนิต) (ลานบาท)

โครงการตอเน่ืองจากป 2550*

1 บางกอก บูเลอวารด  รามอินทรา 74-3 บานเดี่ยว 30 225

2 บางกอก บูเลอวารด ราชพฤกษ - พระราม 5 74-1 บานเดี่ยว 163 1,060

3 บางกอก บูเลอวารด แจงวัฒนะ 30-3 บานเดี่ยว 32 216

4 วิสตา อเวนิว วัชรพล 14-0 ทาวนเฮาส 123 250

5 เซ็นทริค ซีน อารีย 2 1-0 คอนโด 80 395

6 เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64 2-0 คอนโด 245 630

รวมโครงการตอเน่ืองจากป 2550 673 2,776

โครงการใหมในป 2551

1 บางกอก บูเลอวารด รัชดา - รามอินทรา 26-2 บานเดี่ยว 92 600

2 แกรนด บางกอก บูเลอวารด เกษตร - นวมินทร 9-1 บานเดี่ยว 21 330

3 แกรนด บางกอก บูเลอวารด รัชดา - รามอินทรา 16-0 บานเดี่ยว 39 480

4 ไลฟ บางกอก บูเลอวารด เพชรเกษม 81 บานเดี่ยว 92 350

5 วิสตา อเวนิว เพชรเกษม 81 ทาวนเฮาส 272 640

6 วิสตา ปารค วิภาวดี 4-1 ทาวนเฮาส 37 160

7 วิสตา ปารค แจงวัฒนะ 12-1 ทาวนเฮาส 112 430

8 เซ็นทริค ซีน รัชวิภา 6-0 คอนโด 717 1,700

รวมโครงการใหมท่ีจะเปดขายในป 2551 1,382 4,690

โครงการ

72-2

 
กอนการลงมติผูถือหุนหลายรายมีขอสอบถามวา 
1.  ตามที่รัฐบาลมีมาตรการภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ในสวนภาษีธุรกิจเฉพาะและ

คาธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนนั้น อยากทราบวาจะมีผลกระทบตอยอดขายอยางไร 
และกรณีท่ีน้ํามันมีราคาสูงข้ึนนั้น บริษัทฯ มีวิธีบริหารความเสี่ยงอยางไร  
 
2.  ในอนาคตบริษัทฯ มีโครงการพัฒนาอาคารสํานักงานใหเชาเพิ่มขึ้นอีกหรือไม และมี

แผนพัฒนาที่ดินบริเวณถนนปนเกลา-นครชัยศรีอยางไร 
 
3.  โครงการที่ตองขออนุญาตการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental 

Impact Assessment) หรือ “EIA” มีผลกระทบตอโครงการของบริษัทฯ หรือไม อยางไร 
 
4.  บริษัทฯ จะรักษายอดขายโดยเพิ่มจํานวนยูนิตตอโครงการใหมากขึ้น หรือโดยการ

เปดโครงการใหมเพิ่มขึ้น 
 
5.  บริษัทฯ มองคูแขงทางธุรกิจ เชน บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท 

แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) อยางไร 
 
6.  บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรคอยางไร 
 
7.  ปญหาทางการเมืองมีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางไร และวิสัยทัศนของบริษัทใน 3-

10 ป ขางหนาคืออะไร 
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 ประธานฯ และนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดรวมกันชี้แจงตอท่ีประชุมตามลําดับ
ขอสอบถามของผูถือหุนวา 
 1.  การท่ีรัฐบาลมีมาตรการภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ โดยลดภาษีธุรกิจเฉพาะ และอัตรา
คาธรรมเนียมการโอนกอใหเกิดประโยชนตอผูบริโภคที่จะไดซื้อท่ีอยูอาศัยจากโครงการในราคาที่ไม
กระทบตอความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมากนัก เนื่องจากปจจุบันตนทุนคาวัสดุตางๆ จะปรับตัว
เพิ่มข้ึนเนื่องจากราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะราคาเหล็กปรับราคาเพิ่มข้ึนประมาณ 2-3% แตบริษัทฯ ยัง
ไมปรับราคาขายขึ้นเนื่องจากตนทุนจากการบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยรวมยังไดรับผลกระทบไมมาก
นัก  

อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะใหประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชวยติดตามดูแล
อยางรอบคอบ 

 
2.  ในสวนของรายไดท้ังหมดบริษัทฯ พยายามรักษาสัดสวนของรายไดท่ีเปนอาคาร

สํานักงานใหเชา : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย เทากับ 30 : 70 ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการศึกษา
เรื่องการพัฒนาอาคารสํานักงานใหเชาเพิ่มในอนาคต ดวยการทําธุรกิจดานนี้ตองใชเงินลงทุนสูง  

และในป 2551 บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณถนนปนเกลา-นครชัยศรี เปน
โครงการบานเดี่ยว ราคาคอนขางสูง เนื่องจากมีเนื้อท่ีขนาดใหญ 

 
3.  โครงการที่ตองขออนุญาต EIA ไมมีผลกระทบตอโครงการของบริษัทฯ เนื่องจาก

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ครบถวน  
 
4.  บริษัทฯ มองภาพรวมของการเติบโตของรายไดโดยไมเนนจํานวนยูนิต  บริษัทฯ 

ตองการอยูใน segment ระดับกลาง เนื่องจากสามารถขยายฐานไดท้ังระดับบนและระดับลาง รวมท้ังกําลัง
ซื้อมีมาก ดังนั้น ในแงของนโยบาย บริษัทฯ พยายามผลิตสินคาใหหลากหลายเพื่อสนองความตองการทุก 
segment ของลูกคา 

 
 5.  บริษัทฯ เห็นวารายไดของบริษัทฯ ปจจุบันยังเติบโตไมเทากับบริษัทคูแขงทางธุรกิจ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงแขงกับตัวเองโดยใหเติบโตมากกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย  
 
6.  บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรคตอไป ซึ่งกองทุนนี้จะ

ครบอายุ 5 ป ในไตรมาสสาม ของป 2551 ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีความประสงคจะตออายุก็สามารถ
ขยายระยะเวลาไดอีก 2 ป ปจจุบันสถาบันการเงินสวนใหญท่ีเปนผูถือหนวยลงทุนมีความประสงคจะ
ลงทุนตอไป เนื่องจากพอใจผลตอบแทนจากกองทุนซึ่งสามารถไดสิทธิทางภาษีดวย  

 
7.  ธุรกิจของบริษัทฯ ไมมีสวนใดเกี่ยวของกับสัมปทานภาครัฐ และไมเกี่ยวของกับ

การเมือง ดังนั้น ปญหาทางการเมืองอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ ในเชิงจิตวิทยาเทานั้น ซึ่งบริษัทฯได
เครงครัดตอการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตางๆ ครบถวน จึงเชื่อมั่นวาการเมืองจะไมกอใหเกิดปญหาใดตอ
บริษัทฯ  
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  และดวยปจจัยความไมแนนอนในภาวะเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงยังไมเนนวิสัยทัศนใน 3-
10 ป ขางหนา แตปจจุบันบริษัทฯ จะเนนติดตามสถานการณภาวะเศรษฐกิจ และวิสัยทัศนในเรื่องความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได และรักษาการเจริญเติบโตเพื่อทํากําไรใหเปนที่พอใจแกผูถือหุน 
 

กอนการลงมติผูถือหุนเสนอแนะตอบริษัทฯ วา 
1.  ขอใหบริษัทฯ update ขอมูลลาสุด หรือแสดงผลประกอบการของบริษัทฯ ในงาน

บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity day) ท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
2.  ขอใหบริษัทฯ พาผูถือหุนที่สนใจเยี่ยมชมโครงการเซ็นทริค ซีน รัชวิภา และ

โครงการวิสตา อเวนิว เพชรเกษม 81 
 
3.  อยากใหบริษัทฯ พิจารณาบุคคลในเรือนจํา หรืออาสาสมัครใหมาชวยบริษัทฯ 

ทํางาน เพื่อไมใหแรงงานของประเทศตกต่ํา 
 
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานสนับสนุน และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ช้ีแจงตอท่ีประชุมวาภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการเสร็จสิ้นลงทุก
ไตรมาส บริษัทฯ จะนําเสนอขอมูลผลประกอบการแกนักลงทุน นักวิเคราะห และสถาบันการเงิน อยาง
สม่ําเสมอ ดังนั้น ถาผูถือหุนทานใดสนใจบริษัทฯ ขอเชิญเขารวมรับฟงดวย และสําหรับขอแนะนําอื่นๆ 
บริษัทฯ จะขอรับไปพิจารณา 

 
ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว   มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2550 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  
- เห็นดวย 233,381,613 หุน  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน

ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
- งดออกเสียง 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
วาระที ่4 อนุมัติงบการเงินประจําป 2550  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2550
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผานการตรวจสอบโดยนางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5063 จากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดยไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข  และ
งบการเงินดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ สรุปขอมูลทางการเงินจากรายงานประจําป 2550 ซึ่งไดสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือ
เชิญประชุม ) โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
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งบการเงินรวม (หนวย : บาท) 

           2550                %                 2549               %            % การ 
                       เปลี่ยนแปลง 
งบดุล 
รวมสินทรัพย  8,520,877,413      100 8,309,062,287      100       2.5 

 

รวมหนี้สิน   3,379,365,500   40 3,655,693,630   44       (8) 
 

รวมสวนของผูถือหุน  5,141,511,913   60 4,653,368,657   56         10 
 

รวมหนี้สินและสวนของ 8,520,877,413 100 8,309,062,287 100         3 
ผูถือหุน   
 
งบกําไรขาดทุน  

รวมรายได   3,503,914,229 100 1,986,517,048     100       76  
 

รวมคาใชจาย   2,646,163,676   76 1,509,505,540   76      75 
 

กําไรสุทธิ      632,483,951   18    333,598,683    17     90 
 

กําไรตอหุน (บาท)                                     1.97             1.04  
 
  
 กอนการลงมตผิูถือหุนหลายรายมีขอสอบถามวา 
 1.  จากสรุปขอมูลสําคัญทางการเงิน หนา 4 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ยอหนา

สุดทาย “ ตามที่อัยการฝายคดีพิเศษนัดหมายใหบริษัทฯ ฟงคําสั่งในวันที่ 28 มีนาคม 2551 นั้น ”         
อยากทราบวามีความคืบหนาอยางไร และบริษัทฯ เตรียมรับสถานการณอยางไร 

 
 2.  จากสรุปขอมูลสําคัญทางการเงิน หนา 8 เพราะเหตุใดในป 2550 รายไดอื่นของ

บริษั ฯ จึงสูงกวาป 2549 และสําหรับป 2551 รายไดอื่นของบริษัทฯ มีแนวโนมเปนอยางไร  ท
 
 3.  จากสรุปขอมูลสําคัญทางการเงิน หนา 8 รายไดคาท่ีปรึกษาและการจัดการเกิดขึ้น

จากสาเหตุใด และคาความนิยมติดลบตัดบัญชีเกิดขึ้นไดอยางไร และมีสาเหตุจากอะไร 
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นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร และนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ไดรวมกันชี้แจงตอท่ี
ประชุมตามลําดับขอสอบถามของผูถือหุนวา 

1.  ตามที่อัยการฝายคดีพิเศษนัดหมายใหบริษัทฯ ฟงคําสั่งในวันที่ 28 มีนาคม 2551 นั้น 
ขณะนี้เรื่องดังกลาวยังอยูระหวางการพิจารณาของพนักงานอัยการสํานักงานคดีพิเศษ และบริษัทฯ เตรียม
รับสถานการณไวในกรณีท่ีหากบริษัทฯ แพคดีโดยศาลสูงสุดวินิจฉัยแลว คือ บริษัทฯอาจถูกปรับตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนเงินระหวาง 500,000 บาท (หาแสนบาท) แตไมเกิน
สองเทาของราคาขายของหลักทรัพยท้ังหมดที่บริษัทฯ ไดเสนอขาย จํานวน 969,000,000 บาท (เการอยหก
สิบเกาลานบาท) สวนจะเปนเทาไรข้ึนอยูกับดุลพินิจของศาล แตบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ 
และพยานหลักฐานในขอเท็จจริงวาสามารถชี้แจงไดวาบริษัทฯ ไมไดกระทําความผิด 

 
 2.  สาเหตุท่ีรายไดอื่นของบริษทัฯ ในป 2550 สูงกวาป 2549 เนื่องจากการประเมินมูลคา

ของกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรคซึ่งประเมินปเวนป และเมื่อประเมินแลวทําใหมีรายไดสูงข้ึน นอกจากนี้
ยังมีรายไดจากดอกเบี้ยรวมอยูดวย ท้ังนี้ กําไรจากการประเมินไมวาจะออกมาเปนบวกหรือลบจะไมมี
ผลกระทบตอเงินปนผลของผูถอืหุนเนื่องจากเงินปนผลของผูถือหุนคํานวณจากกําไรจากการดําเนินงาน 

 
 3.  จากสรุปขอมูลทางการเงิน หนา 8 รายไดคาท่ีปรึกษาและการจัดการเกิดข้ึนจาก

บริษัทฯ ใหบริการท่ีปรึกษาทางดานการบริหารโครงการใหลูกคาท่ีสนใจ เชน การออกแบบ หรือ ควบคุม
งาน 

 สําหรับคาความนิยมติดลบตัดบัญชีนั้น เกิดข้ึนจากการที่บริษัทฯ เขาลงทุนในบริษัท
ยอย ไดแก บริษัท โอเอไอ แอสเสท จํากัด บริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํากัด และบริษัท วี.แลนดพร็อพเพอรตี้ 
จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยเปนหลัก โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอย 3 
บริษัท ในสัดสวนรอยละ 99.99 ดวยมูลคาท่ีต่ํากวาราคาตามบัญชีของบริษัทยอย ดังนั้น จึงเปนสาเหตุให
เกิดคาความนิยมติดลบตัดบัญชี ซึ่งจะแตกตางจากบริษัทอื่น คือ บริษัทอื่นจะเขาไปลงทุนในบริษัทใดจะ
ลงทุนดวยมูลคาท่ีสูงกวาราคาตามบัญชี และคาความนิยมติดลบที่เหลือนี้จะปรับปรุงโดยตรงไปยังกําไร
สะสมตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวม
ธุรกิจ 

   

  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินประจําป 2550 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นดวย 233,381,613 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 2550 
 
  ประธานฯ รายงานวาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2550 บริษัทฯมีกํ าไรสุทธิป  2550 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ  จํ านวน  481,772,350 บาท                               

( สี่รอยแปดสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามรอยหาสิบบาท )  

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไร

สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล  การจายเงินปนผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับ

ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ  สภาพคลอง  ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  และ

จะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนเปนหลัก  

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานสิ้นสุด ณ  ป 2549 ในอัตรา 0.45 บาทตอหุน (สี่สิบหาสตางค) ในปนี้คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรใหจายเงินปนผลประจําป 2550 อัตราหุนละ 0.65 บาท  (หกสิบหาสตางค)  จากจํานวนหุนของ

บริษัทฯ จํานวน 321,000,000 หุน (สามรอยยี่สิบเอ็ดลานหุน) รวมเปนเงินปนผลท่ีจายทั้งสิ้น  208,650,000 

บาท (สองรอยแปดลานหกแสนหาหมื่นบาท) ซึ่งคิดเปนอัตรารอยละ 43  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดทําการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุน

ในการรับเงินปนผล  ตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา  ของวันที่  3 เมษายน 2551  โดยกําหนดจายเงินปนผลใน

วันที่ 15 พฤษภาคม  2551  
 
กอนการลงมติผูถือหุนมีขอสอบถามวาในป 2551 บริษัทฯ จะจายเงินปนผลระหวาง

กาลหรือไม 
ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวาคณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือ

หุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผล
ระหวางกาลแลวจะรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบตอไป  

 
ผูถือหุนแนะนําใหบริษัทฯ ชวยจัดสรรเงินปนผลประมาณ 1% ของเงินปนผลท่ีจายให 

ผูถือหุนเพื่อสังคม และใหระบุในเอกสารสรุปขอมูลทางการเงินวาเปนผลประกอบการของงบการเงินรวม

หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ช้ีแจงตอท่ีประชุมวาปจจุบันบริษัทฯใหความสําคัญตอ

สาธารณประโยชนและคุณภาพชีวิตท่ีดีตอสังคมไทย ดวยการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและตอบแทน
กลับคืนสูสังคม โดยไดกระทําอยางตอเนื่องมา 2 ป แลว เชน โครงการ “ สวนรักษธรรมชาติ ” และ
โครงการ “ ลานรักษสุขภาพ ” และสําหรับขอแนะนําอื่นบริษัทฯ จะรับไปพิจารณา 
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  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2550  
อัตราหุนละ 0.65 บาท ( หกสิบหาสตางค ) ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  

- เห็นดวย 233,381,613 หุน  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- ไมเห็นดวย 0  หุน  คิดเปนรอยละ  0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- งดออกเสียง 0 หุน  คิดเปนรอยละ  0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
วาระที่ 6 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2550 เปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย  

 

  ประธานฯ รายงานวาจากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 481,772,350 บาท (สี่รอยแปดสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามรอย

หาสิบบาท) ซึ่งคิดเปนกําไรตอหุน 1.50 บาท ( หนึ่งบาทหาสิบสตางค ) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 47. กําหนดวาในกรณีท่ีบริษัทฯ มีกําไรจากการ

ประกอบการบริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 

ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย

กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทฯ จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุน

สํารองมากกวานั้น 
 

ดังนั้น จากขอกําหนดนี้ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติใหจัดสรรเงิน

สํารองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนอีก จํานวน 24,100,000 บาท (ยี่สิบสี่ลานหนึ่งแสนบาท) หรือรอยละ 5.0023 

ของกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมาย ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีเงินสํารองสะสมตามกฎหมายรวม 

จํานวน 98,100,000 บาท ( เกาสิบแปดลานหนึ่งแสนบาท ) หรือรอยละ 2.80 ของทุนจดทะเบียน 

 
ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  มีมติเสียงสวนใหญอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารอง

ตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 24,100,000 บาท ( ยี่สิบสี่ลานหนึ่งแสนบาท ) ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
- เห็นดวย 233,377,613 หุน   คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน

ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
- ไมเห็นดวย 0  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
- งดออกเสียง 4,000 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่

เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2551 
 
  ประธานฯ รายงานวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 41(5) กําหนดวา กิจการที่ท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุม คือ พิจารณาแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานผูสอบบัญชีเดิมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2551 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 

1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา      ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 
 ซึ่งเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแลวเปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป 

2548-2550  หรือ 
 
2. นางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063   
 ซึ่งเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแลวเปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป 

2548-2550   
 
โดยผูสอบบัญชีดังกลาวมีความเปนอิสระและไมมีผลประโยชนสวนได เสียใด  ๆ              

กับบริษัทฯ บริษัทยอย และหรือบริษัทรวมของบริษัทฯ 
   
ท้ังนี้ กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ตองบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีท้ังสองทานไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท สํานักงาน 
เอ เอ็ม ซี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ทําหนาท่ีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ แทน  

 
โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551 รวมงบไตรมาสภายในวงเงินไมเกิน 750,000 บาท 

(เจ็ดแสนหาหมื่นบาท) ซึ่งในป 2550 ไดกําหนดคาสอบบัญชีรวมงบไตรมาสภายในวงเงินไมเกิน 645,000 
บาท (หกแสนสี่หมื่นหาพันบาท) ดังนั้น คาสอบบัญชีในป 2551 ซึ่งเปนอัตราที่เพิ่มข้ึนจากคาสอบบัญชีในป 
2550 จํานวน 105,000 บาท (หนึ่งแสนหาพันบาท) เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน โดยคาสอบบัญชีดังกลาว
บริษัทฯ ไดตรวจสอบแลวเห็นวาเปนอัตราที่เหมาะสมเนื่องจากใกลเคียงกับบริษัทอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน 
ท้ังนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยไมไดใชบริการอื่นจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ท่ีผูสอบบัญชีสังกัด และ
ไมไดใชบริการอื่นใดจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชี
สังกัด 
  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเสียงสวนใหญอนุมัติแตงตั้งนางสาวสุกัญญา                 
สุธีประเสริฐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063  หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4664  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พรอมกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551 รวมงบไตรมาสภายใน
วงเงินไมเกิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนหาหมื่นบาท) ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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- เห็นดวย 233,377,613 หุน   คิดเปนรอยละ 100    ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- ไมเห็นดวย 0  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- งดออกเสียง 4,000 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่
เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
วาระที ่8 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ พรอมกําหนด 

ชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2551 

 
 8.1  เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 
   

ประธานฯ รายงานวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71  และ
ขอบังคับของบริษัท ฯ ขอ 20. กําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออก
จากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น โดยในปนี้มีกรรมการตองออก
ตามวาระ 3 คน คือ 

1. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  
:   เขารับตําแหนงกรรมการแทนนางบุษบา ดามาพงศ  จึงใชอายุวาระของ        

นางบุษบา ดามาพงศ  
2. นายคุโณดม ธรรมาภรณพิลาศ  
  :   เขารับตําแหนงกรรมการแทนนายสมพงศ  นครศรี  จึงใชอายุวาระของ          

นายสมพงศ นครศรี  
3. นายประเสริฐ สัมนาวงศ  

: เขารับตําแหนงกรรมการแทนนายกริช  อัมโภชน  จึงใชอายุวาระของ          
นายกริช อัมโภชน  

 
ดังนั้น   ประธานฯ จึงขอเชิญใหกรรมการทั้งสามคน  ซึ่งถือเปนผูมีสวนไดเสียในวาระนี้

ออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราว  เพื่อใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งโดยอิสระ 
 
 ท้ังนี้  กอนการประชุมบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเขา

รับการเลือกตั้งเปนกรรมการไดทางเว็บไซดของบริษัทฯ  คือ <www.scasset.com> ระหวางวันที่               
2 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2551 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเขารับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการ และในวาระนี้ขอบังคับของบริษัทฯ ไดกําหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการโดยใชคะแนนเสียงคะแนนเสียงขางมาก โดยบริษัทฯ ใชวิธีการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ใหผูถือหุนพิจารณา 
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ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรวมกัน
พิจารณาแลวเห็นวากรรมการทั้งสามคนที่พนจากตําแหนงตามวาระมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย และ
เปนผูท่ีมีความรูความสามารถอันเปนประโยชนตอบริษัทฯ และปฏิบัติหนาท่ีดวยความขยันขันแข็งยิ่ง      
จึงเห็นชอบใหเสนอกรรมการทั้งสามกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง  คณะกรรมการบริษัทจึงมี
ความเห็นเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนวา  ควรเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับ
เขามาเปนกรรมการบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ไดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ, ท่ีอยูปจจุบันที่
ติดตอได, ตําแหนงปจจุบัน, คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด, การอบรมหลักสูตร IOD, ประสบการณทํางาน, 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการในบริษัทฯ,  การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจด
ทะเบียนอื่น การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน,  การดํารงตําแหนง
กรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ,  ประวัติการทํา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา,  จํานวนครั้งท่ีรวมประชุม/จํานวนครั้งท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม,  การ
มีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษัทฯ หรือการปฏิบัติหนาท่ีในรอบปท่ีผานมา, การถือหุนในบริษัทฯ, การ
มีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551, การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผู
ถือหุนรายใหญของบริษัทบริษัทยอย และการมีความสัมพันธในลักษณะตางๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ/
บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ท่ีผานมา ( รายละเอียด
ปรากฏบนจอภาพของหองประชุมนี้ และตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญ
ประชุม )  

 
โดยการออกเสียงลงคะแนนขอใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเปน

รายบุคคล โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ แจกใหแกผูถือหุนแลวในขณะลงทะเบียน และเพื่อให
กระบวนการประชุมเปนไปดวยความรวดเร็ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวภายหลังจาก  
ผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลเสร็จเรียบรอยท้ังสามคนแลวเพื่อนําไปรวมคะแนน และบริษัทฯ 
จะแจงผลคะแนนใหผูถือหุนทราบภายหลังจากลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว โดยเริ่มจาก 

 
1. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
 
2. นายคุโณดม ธรรมาภรณพิลาศ 

  
3. นายประเสริฐ สัมนาวงศ 
 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลดวยคะแนนเสียง ดังนี ้
1.  อนุมัติเลือกตั้งใหนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ   

ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท / รักษาการกรรมการผูอํานวยการ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  
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  - เห็นดวย 233,381,613 หุน   คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ     
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
  - ไมเห็นดวย 0 หุน  คิดเปนรอยละ  0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน   
ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
  - งดออกเสียง 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน   
ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
 2.   อนุมัติเลือกตั้งใหนายคุโณดม ธรรมาภรณพิลาศ  ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  
  - เห็นดวย 233,381,613 หุน  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     
  - ไมเห็นดวย 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน    
ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
  - งดออกเสียง 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน   
ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
 3.    อนุมัติเลือกตั้งใหนายประเสริฐ สัมนาวงศ   กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
  -  เห็นดวย 233,374,613 หุน  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ    
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
  -  ไมเห็นดวย 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน   
ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
  -  งดออกเสียง 7,000 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 

8.2  กําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผกูพันบริษัท 
 
ประธานฯ รายงานวาดวยในวาระที่ 8.1  ท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเสียงสวนใหญเลือกตั้ง

กรรมการเดิมท้ังสามคน  กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง  คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให
กําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คงเดิมตามที่จดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย  
ดังนี้ 

“ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นางเพ็ญโสม ดามาพงศ นางแนงนอย ณ ระนอง สองใน
สามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท  ”  
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ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเสียงสวนใหญอนุมัติใหกําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ คงเดิมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ  ดวยคะแนนเสียง ดังนี้   

- เห็นดวย 233,377,613 หุน   คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- ไมเห็นดวย 0  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- งดออกเสียง 4,000 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่
เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
8.3  กําหนด คาตอบแทนกรรมการ 
 

  ประธานฯ รายงานวาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ท่ีประชุมมีมติเปน 
เอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวในวงเงิน  5,500,000 บาท (หาลานหาแสนบาท)  ซึ่ง  
บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนจริง จํานวน 5,403,000 บาท ( หาลานสี่แสนสามพันบาท) ประกอบดวย
เงินเดือน  โบนัส  และเบี้ยประชุมของกรรมการ    

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

สําหรับกรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการ หรือประธาน
คณะกรรมการชุดยอยอื่นจะไดรับคาเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาท) โดยกรรมการ 
ผูซึ่งมีฐานะเปนผูบริหารของบริษัทฯ ดวยจะไมไดรับคาเบี้ยประชุม   
 
 

ในป 2551 นี้   คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  และคณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการแตละคณะในป 2551 จึงเห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนให
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป  2551 ภายในวงเงินไมเกิน 6,300,000 บาท (หกลานสาม
แสนบาท) ซึ่งสูงกวาคาตอบแทนกรรมการในป 2550 ท่ีขออนุมัติไว จํานวน 800,000 บาท (แปดแสนบาท) 
เนื่องจากพิจารณาวางานที่คณะกรรมการจะรวมกันดําเนินการกรณีท่ีมีการจัดประชุมเปนวาระพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเปนนอกเหนือจากการจัดประชุมตามวาระที่กฎหมายกําหนดอาจมีมากขึ้น ท้ังนี้
คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุมของกรรมการซึ่งไมรวมของกรรมการ
ผูซึ่งมีฐานะเปนผูบริหารของบริษัทฯ  
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ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว   มีมติเปนเสียงสวนใหญอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2551 ภายในวงเงินไมเกิน 6,300,000 บาท ( หกลานสามแสนบาท ) ดวยคะแนนเสียง  ดังนี้  

- เห็นดวย 233,375,613 หุน   คิดเปนรอยละ 100    ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- ไมเห็นดวย 0  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

- งดออกเสียง 6,000 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่
เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
วาระที่ 9 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ ( “ใบสําคัญแสดง

สิทธิ”)  ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท จํานวน 2,700,000 หนวย (โครงการ 
ESOP คร้ังที่ 4) 

 

  ประธานฯ รายงานวาบริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน
สามัญ ( “ใบสําคัญแสดงสิทธิ ” ) ใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ แลวท้ังสิ้น จํานวน 3 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   
 
 ครั้งท่ี 3 ในป 2550 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังสิ้น  2,700,000  หนวย และบริษัทฯ ได
จัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 2,700,000 หุน (มูลคาหุนละ  10  
บาท ) คิดเปนประมาณรอยละ 0.84 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ รวมการจัดสรรหุน
สามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังสามครั้ง คิดเปนรอยละ 3.3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด
ของบริษัทฯ   
 
 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุญาตใหเสนอขาย
หลักทรัพยแลวท้ังสามโครงการ และเพื่อเปนการจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ ใหมีความตั้งใจในการทํางาน และสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ รวมถึง
ทํางานกับบริษัทฯ ตอไปในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอความ
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เห็นชอบในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญโครงการ ESOP ครั้งท่ี 4 ดังกลาว 
ตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 2,700,000 หนวย ใหแกกรรมการ และผูบริหารจํานวนไมเกิน 35 ราย ซึ่งตามรายละเอียดของ
โครงการไดกําหนดราคาการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนจะใชราคาปดของหุนของบริษัทฯ ท่ีทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเฉลี่ยถวงน้ําหนักในชวงระยะเวลา 30 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน
ซึ่งเทากับราคาหุนละ 15.09 บาท  (สิบหาบาทเกาสตางค)  ดังนั้น  จึงขอเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนกําหนด
ราคาการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในราคาหุนละ 15.09 บาท (สิบหา
บาทเกาสตางค) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5  ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญ
ประชุม)  
 

 

  ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจ
ในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจน
ดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
  
 โดยที่ประชุมผูถือหุนตองมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ท่ีมาประชุมคัดคานการเสนอขายหลักทรัพยนี้ 
   

ท่ีประชุมพิจารณาแลว   มีมติเสียงสวนใหญอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 2,700,000 หนวย ตามโครงการ 
ESOP ครั้งท่ี 4  ตามรายละเอียดขางตน  ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นดวย 233,361,613 หุน  คิดเปนรอยละ 99.99 เกินกวารอยละสามในสี่ของ
จํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

-  ไมเห็นดวย 10,000 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

- งดออกเสียง 10,000 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที ่10 อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญจํานวน 2,700,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท)  

เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ  ESOP คร้ังที่ 4 
 

  ประธานฯ รายงานวาปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,500,000,000 บาท        
(สามพันหารอยลานบาท) และมีทุนท่ีเรียกชําระแลว จํานวน  3,210,000,000  บาท (สามพันสองรอยสิบ
ลานบาท) ดังนั้น  การท่ีบริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ  จํานวน  2,700,000  หนวย  จึงไมจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP  ครั้งท่ี 4  แตบริษัทฯ ตองขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนให
จัดสรรหุนสามัญจํานวน  2,700,000  หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) จากจํานวนหุนสามัญที่ยังมิไดมี
การนําออกจําหนาย จํานวน 18,400,000  หุน (สิบแปดลานสี่แสนหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท    
(สิบบาท) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 4 (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5  ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญประชุม) 
 
 ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจ
ในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรใน
การจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาว ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย        
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   

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

- เห็นดวย 233,361,313 หุน  คิดเปนรอยละ  99.99  ของจํานวนหุนทั้งหมดของ    
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

- ไมเห็นดวย 10,300 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

- งดออกเสียง 10,000 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที่ 11 อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ  และพนักงานของบริษัทในแตละ
รายที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ตามโครงการ ESOP   
คร้ังที่ 4 ดังตอไปนี้   

 
 

  ประธาน ฯ รายงานวาตามขอ 15 (2) แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ.36/2544  ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544  การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในแตละรายที่มีสิทธิจะไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5  ตาม
โครงการ ESOP นั้น  ท่ีประชุมผูถือหุนจะตองมีมติอนุมัติเปนรายบุคคลดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุน
รวมกันเกินกวารอยละหาของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมคัดคานการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาว 
 

 ท้ังนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ จํานวน 1 คน และผูบริหารระดับสูง จํานวน 3 คน จะ
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอ
ขายในครั้งนี้ คือ 

1. นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร 
 
2. นายพรชัย ศรีประเสริฐ 

 
3. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย 

 
4. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย 

  
ซึ่งถือเปนผูมีสวนไดเสียในวาระนี้  ประธานฯ จึงขอเชิญออกจากหองประชุมเปนการ

ช่ัวคราวเพื่อใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาโดยอิสระ โดยกอนออกจากหองประชุมผูบริหารท่ีไดรับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 4 ไดแนะนําตัวและประวัติการทํางานโดยสังเขป
ตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อทราบ 

 
  นายชานนท โชติวิจิตร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รายงานตอ  
ท่ีประชุมวาการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในแตละรายที่จะ
ไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 นี้  ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทแลว  สําหรับโครงการ  ESOP  ครั้งท่ี 4  นี้  บริษัทฯ ไดเสนอวา    
มีกรรมการ และผูบริหารระดับสูงรวม 4  คน  สมควรจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวา     
รอยละ  5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายในครั้งนี้ คือ 
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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 8 ครั้ง  เขารวมประชุม 8 ครั้ง  ขาดประชุม  -  ครั้ง        

 
1,000,000 

 
37.03 

2. นายพรชัย  ศรีประเสริฐ 
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานพัฒนาทรัพยสินแนวสูง  
   

 
175,500 

 
6.48 

3. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย 
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานพัฒนาทรัพยสินแนวราบ  
   

 
175,500 

 
6.48 

4. นายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย 
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานสนับสนุน             
 

 
175,000 

 
6.48 

 
 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาสมควรอนุมัติใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงท้ังสี่
คนมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของโครงการ เนื่องจากเปนบุคคลผูมี
หนาท่ีรับผิดชอบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในสาระสําคัญ และเปนผูมีความรูและความสามารถ       
มีความทุมเทในการทํางานใหบริษัทฯ  มีความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดีเยี่ยม  มีความซื่อสัตยสุจริต  มี
ความจงรักภักดีตอองคกร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ ดวยดีมาโดยตลอด การ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 4 นี้ จะเปนแรงจูงใจใหการปฏิบัติงานของ
กรรมการและพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   และจะสงผลใหบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมา
ดวย   ท้ังนี้ รายละเอียดเหตุผลประกอบที่กรรมการและพนักงานแตละรายไดรับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิเกินกวารอยละ  5  นั้น  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอม
หนังสือเชิญประชุม ) 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติเสียงสวนใหญอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเปน

รายบุคคล ดังนี้ 
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  1. อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร                  
ตามรายละเอียดขางตนดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นดวย 233,361,313 หุน  คิดเปนรอยละ 99.99  เกินกวารอยละสามในสี่ของ
จํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  -  ไมเห็นดวย 10,300 หุน  คิดเปนรอยละ  0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

- งดออกเสียง 10,000 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

 
2.  อนุมั ติ ก า รจั ดสรรใบสํ า คัญแสดงสิทธิ ให แกนายพรชั ย   ศรีประ เสริ ฐ                    

ตามรายละเอียดขางตน  ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
- เห็นดวย 233,361,313 หุน  คิดเปนรอยละ 99.99  เกินกวารอยละสามในสี่ของ

จํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
- ไมเห็นดวย  10,300  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
-  งดออกเสียง 10,000 หุน  คิดเปนรอยละ 0.30  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 

 3.  อนุมั ติ ก ารจั ดสรรใบสํ า คัญแสดงสิทธิ ให แก เ รื ออากาศ เอกกรี  เ ดชชั ย                    
ตามรายละเอียดขางตน ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นดวย 233,361,313 หุน  คิดเปนรอยละ 99.99 เกินกวารอยละสามในสี่ของ
จํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

-  ไมเห็นดวย 10,300  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

- งดออกเสียง 10,000 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

 
4.  อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย       

ตามรายละเอียดขางตน ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
- เห็นดวย 233,361,313 หุน  คิดเปนรอยละ 99.99 เกินกวารอยละสามในสี่ของ

จํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
-  ไมเห็นดวย 10,300  หุน  คิดเปนรอยละ 0.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
- งดออกเสียง 10,000 หุน  คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
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ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวาการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ไมมีการเพิ่มวาระ
การประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม  โดยบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน
สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมไดทางเว็บไซดของบริษัทฯ คือ <www.scasset.com>  ระหวางวันที่ 2 
มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2551 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนา  
 

อยางไรก็ดีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง 
กําหนดวาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมด    
จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได   

 
ในที่ประชุมไมมีผูถือหุนทานใดจะเสนอขอพิจารณาวาระอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงกลาว

ขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่สละเวลาอันมีคาเขารวมประชุมในวันนี้ และขอปดการประชุม โดยผูถือหุนที่ยัง
มีขอสงสัยนอกเหนือวาระการประชุมกรรมการจะใหคําตอบชี้แจงภายหลังการปดประชุมดวย 
 
 
ปดประชุม   เวลา 17.00 นาฬิกา 
 
 

                                                  
ลงช่ือ ________________________________ 

( นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ ) 
 

 

ประธานที่ประชุม 

ลงช่ือ ________________________________ 
 ( นายสมบูรณ คุปติมนัส ) 

เลขานุการท่ีประชุม 
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