รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
ของ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 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 นับรวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 233,381,613 หุน คิดเปนอัตรา
รอยละ 72.70 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 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
และกรรมการอิสระ
4. นายชานนท โชติวิจิตร
กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายณัฏฐพัฒน เอื้อใจ
กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ
7. นายประเสริฐ สัมนาวงศ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายปรีชา เศขรฤทธิ์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการอิสระ
9. นางแนงนอย ณ ระนอง
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทน

-2โดยการประชุมวันนี้มีผูบริหารซึ่งรับผิดชอบดูแลโครงการในธุรกิจของบริษัทฯ เขา
รวมประชุมทุกคนรวม จํานวน 6 คน โดยผูบริหารบางคนไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งถือเปนคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ อีก 1 คณะ โดยมีรายนาม ดังนี้
1. นายพรชัย ศรีประเสริฐ
ผู ช ว ยกรรมการผู อํ า นวยการสายงานพั ฒ นา
ทรัพยสินแนวสูง และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
2. เรืออากาศเอก กรี เดชชัย
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานพัฒนา
ทรั พ ย สิ น แนวราบ และกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง
3. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย
ผู ช ว ยกรรมการผู อํ า นวยการสายงาน
สนับสนุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางปรารถนา แพทยสมาน
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักการเงิน
5. นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักบัญชี
6. นางสาวยุบล โลจินดารัตน
ผู อํ า นวยการฝ า ยการตลาดองค ก ร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และบริษัทฯไดเชิญนางสาวกัญญาภรณ ปทุมมารศรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8422
ซึ่งเปนตัวแทนของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มารวมประชุมเพื่อตอบขอ
สงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ใหกับผูถือหุนดวย
สําหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมที่กําหนดในวันนี้
บริษัทฯ ไดเชิญนายสุเมธี อินทรหนู ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเปนอิสระ ไมมีประโยชนสวนได
เสียใดๆ กับบริษัทฯ เปนตัวแทนของผูถือหุนทําหนาที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
เพื่อกอใหเกิดความโปรงใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยาง
โปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯไดนําระบบ barcode มาใชเพื่อชวย
อํานวยความสะดวกแกการประชุมผูถือหุน ซึ่งชวยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกลาวใหรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย
บริ ษั ท ฯ จะแสดงคะแนนเสี ย งของผู ถื อ หุ น ในทุ ก วาระที่ มี ก ารลงมติ ใ ห ผู ถื อ หุ น ทราบผลทั น ที
ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทฯ ไดเรียนขั้นตอนใหผูถือหุนทุกทานทราบกอน
การประชุม ดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบัตรลงคะแนนเสียงที่เจาหนาที่ไดจัดเตรียมใหขณะ
ลงทะเบียนกอนการประชุม ซึ่งผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ถืออยู โดยถือวาหนึ่งหุนมี
หนึ่งเสียง สําหรับผูรับมอบฉันทะซึ่งผูถือหุนไดออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลววาเห็นดวย หรือไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงคของผูถือหุน ผูรับมอบ
ฉันทะจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

-32. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแตละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถาม
ผูถือหุนและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น โดยผูถือหุนทานใดประสงคจะแสดงความคิดเห็นใหยกมือ
ขึ้น พรอ มแจงชื่ อ -นามสกุ ล และจํานวนหุ นที่ถือก อนแสดงความคิ ดเห็น หากไมมี ผูถือหุน ทานใดมี
ความเห็นแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไมเห็นดวย หรือตองการงดออกเสียง ประธานฯ
จะผานไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทเห็นดวย หรืออนุมัติตามที่
คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนใหรับทราบในแตละวาระการ
ประชุม
3. หากมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยตามที่คณะกรรมการนําเสนอ หรือตองการงดออก
เสี ย งในวาระใด ขอให ผู ถือ หุน ทา นนั้น ยกมือ ขึ้น เมื่อ ประธานฯ ที่ ประชุ ม กล าวสอบถามผู ถือ หุน จบ
ในกรณีนี้ประธานฯ จะใหผูถือหุนผูซึ่งไมเห็นดวย หรือตองการงดออกเสียง สงบัตรลงคะแนนเสียงที่
เจาหนาที่ไดจัดเตรียมใหขณะลงทะเบียนกอนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นใหเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ เพื่อจะนํามารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นวา มีคะแนนเสียงเห็นดวยเทาไร ไมเห็นดวยเทาไร
และงดออกเสียงเทาไร แจงใหที่ประชุมรับทราบ
ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนมาในแตละวาระแลววา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกการออก
เสียงตามความประสงคของผูถือหุนรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติ ในแต
ละวาระ
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนอาจไมเห็นดวยกับกรรมการบางคนที่บริษัทฯ
เสนอแต ง ตั้ง ดั ง นั้น เพื่ อ ใหผู ถือ หุ น สามารถแสดงความเห็ นไดโ ดยอิ สระ บริษั ทฯจะเชิญ กรรมการ
ผูถูกเสนอแตงตั้งออกนอกหองประชุม และเพื่อความโปรงใสบริษัทฯ ขอใหผูถือหุนทุกทานที่เขารวม
ประชุมลงคะแนนเสียงแบบใชบัตรลงคะแนนเสียงวาจะลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
เพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ไดแจกใหแกผูถือหุนแลวใน
ขณะที่ลงทะเบียน
และเพื่อ ให กระบวนการประชุม เป นไปดว ยความรวดเร็ว บริ ษัทฯ จะขอเก็บบัต ร
ลงคะแนนเลื อ กตั้ ง กรรมการเป น รายบุ ค คลภายหลั ง จากผู ถื อ หุ น เลื อ กตั้ ง กรรมการทั้ ง สามคนเสร็ จ
เรียบรอยแลวในคราวเดียวกัน ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาใหสามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการรวม
คะแนนจากผูถือหุนไดรวดเร็วขึ้น
5. ผูถือหุนทานใดไมเขาใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจาหนาที่ซึ่ง
จะคอยอํานวยความสะดวก และอธิบายใหเขาใจได

-4โดยการประชุ ม ผู ถื อ หุ น ครั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ จั ด ให มี ก ารบั น ทึ ก ภาพการประชุ ม และ
ถายทอดสดการประชุมวันนี้ผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ<www.scasset.com>เพื่อใหบริการแกผูถือหุน
ที่สนใจ และไมมีโอกาสเขารวมประชุม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนามายัง
บริษัทฯ กอนวันประชุมเพื่อสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับการประชุมในแตละวาระ หรือขอมูลอื่นที่
สําคัญของบริษัทฯ นับตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2551-15 เมษายน 2551 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนสงคําถาม
ลวงหนาแตอยางใด
ประธานฯ กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1

ประธานแจงใหที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาในนามของคณะกรรมการบริษัท เอสซี แอสเสท
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขอตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยความยินดียิ่ง และขอขอบคุณผูถือ
หุนที่เปนกําลังใจใหบริษัทฯ และพนักงานฟนฝาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นในป 2550 เปนผลใหบริษัทฯ มี
ผลประกอบการที่ดีขึ้น
อนึ่ง ในชวงเชากอนการประชุม บริษัทฯไดรวมเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลถวายพระศพ
สมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร ณ พระที่ นั่ ง ดุ สิ ต
มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งไดสําเร็จลุลวงเปนอยางดี
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอม
หนังสือเชิญประชุม)
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวย 233,381,613 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-5วาระที่ 3

พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2550

นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร ประธานกรรมการบริ ห าร รายงานสรุ ปเกี่ ย วกั บ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2550 ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
รายไดจากการดําเนินงานรวม
-

ป 2550 มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 3,358 ลานบาท เติบโต 72% หรือ 1,402
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2549 มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 1,956 ลานบาท

กําไรขั้นตน และอัตรากําไรขั้นตน (GP)
-

ป 2550 กําไรขั้นตน 1,240 ลานบาท เติบโต 54% หรือ 435 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ป 2549 มีกําไรขั้นตน 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
- มีอาคารสํานักงานใหเชาทั้งหมด 5 แหง พื้นที่ใชสอยรวม 91,063 ตารางเมตร
-

มีที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษใหเชารวมทั้งหมด 112 แหง ซึ่งสรางเสร็จ
3 แหง ในป 2550 ที่จังหวัดสุราษฎรธานี อุดรธานี และภูเก็ต
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:

ป 2550 มียอดขายรวมทุกโครงการ 569 ยูนิต มูลคารวม 2,619 ลานบาท เพิ่มขึ้น
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
เซ็ น ทริ ค ซี น พหลโยธิ น ก อ สร า งแล ว เสร็ จ และโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห กั บ ลู ก ค า
เรียบรอยแลว

:

กําไรขั้นตนจากการขาย = 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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ทําเลที่ตั้ง

โครงการตอเนื่องจากป 2550*
1 บางกอก บูเลอวารด
รามอินทรา
2 บางกอก บูเลอวารด
ราชพฤกษ - พระราม 5
3 บางกอก บูเลอวารด
แจงวัฒนะ
4 วิสตา อเวนิว
วัชรพล
5 เซ็นทริค ซีน
อารีย 2
6 เซ็นทริค ซีน
สุขุมวิท 64
รวมโครงการตอเนื่องจากป 2550
โครงการใหมในป 2551
1 บางกอก บูเลอวารด
รัชดา - รามอินทรา
2 แกรนด บางกอก บูเลอวารด เกษตร - นวมินทร
3 แกรนด บางกอก บูเลอวารด รัชดา - รามอินทรา
4 ไลฟ บางกอก บูเลอวารด
เพชรเกษม 81
5 วิสตา อเวนิว
เพชรเกษม 81
6 วิสตา ปารค
วิภาวดี
7 วิสตา ปารค
แจงวัฒนะ
8 เซ็นทริค ซีน
รัชวิภา
รวมโครงการใหมที่จะเปดขายในป 2551

ขนาดโครงการ
(ไร)

ประเภทโครงการ จํานวนยูนิต มูลคาโครงการ
(ยูนิต)
(ลานบาท)

74-3
74-1
30-3
14-0
1-0
2-0

บานเดี่ยว
บานเดี่ยว
บานเดี่ยว
ทาวนเฮาส
คอนโด
คอนโด

30
163
32
123
80
245
673

225
1,060
216
250
395
630
2,776

26-2
9-1
16-0

บานเดี่ยว
บานเดี่ยว
บานเดี่ยว
บานเดี่ยว
ทาวนเฮาส
ทาวนเฮาส
ทาวนเฮาส
คอนโด

92
21
39
92
272
37
112
717
1,382

600
330
480
350
640
160
430
1,700
4,690

72-2
4-1
12-1
6-0

กอนการลงมติผูถือหุนหลายรายมีขอสอบถามวา
1. ตามที่รัฐบาลมีมาตรการภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ในสวนภาษีธุรกิจเฉพาะและ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนนั้น อยากทราบวาจะมีผลกระทบตอยอดขายอยางไร
และกรณีที่น้ํามันมีราคาสูงขึ้นนั้น บริษัทฯ มีวิธีบริหารความเสี่ยงอยางไร
2. ในอนาคตบริษัทฯ มีโครงการพัฒนาอาคารสํานักงานใหเชาเพิ่มขึ้นอีกหรือไม และมี
แผนพัฒนาที่ดินบริเวณถนนปนเกลา-นครชัยศรีอยางไร
3. โครงการที่ ต อ งขออนุ ญ าตการวิ เคราะห ผ ลกระทบสิ่ง แวดล อ ม (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 310 ป ขางหนาคืออะไร

-8ประธานฯ และนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร ได ร ว มกั น ชี้ แ จงต อ ที่ ป ระชุ ม ตามลํ า ดั บ
ขอสอบถามของผูถือหุนวา
1. การที่รัฐบาลมีมาตรการภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ โดยลดภาษีธุรกิจเฉพาะ และอัตรา
คาธรรมเนียมการโอนกอใหเกิดประโยชนตอผูบริโภคที่จะไดซื้อที่อยูอาศัยจากโครงการในราคาที่ไม
กระทบตอความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมากนั ก เนื่องจากปจจุ บันตนทุนคาวัสดุ ตางๆ จะปรับตั ว
เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาเหล็กปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3% แตบริษัทฯ ยัง
ไมปรับราคาขายขึ้นเนื่องจากตนทุนจากการบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยรวมยังไดรับผลกระทบไมมาก
นัก
อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะใหประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชวยติดตามดูแล
อยางรอบคอบ
2. ในสวนของรายไดทั้งหมดบริษัทฯ พยายามรักษาสัดสวนของรายไดที่เปนอาคาร
สํานักงานใหเชา : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย เทากับ 30 : 70 ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการศึกษา
เรื่องการพัฒนาอาคารสํานักงานใหเชาเพิ่มในอนาคต ดวยการทําธุรกิจดานนี้ตองใชเงินลงทุนสูง
และในป 2551 บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณถนนปนเกลา-นครชัยศรี เปน
โครงการบานเดี่ยว ราคาคอนขางสูง เนื่องจากมีเนื้อที่ขนาดใหญ
3. โครงการที่ตองขออนุญาต EIA ไมมีผลกระทบตอโครงการของบริษัทฯ เนื่องจาก
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ครบถวน
4. บริษัทฯ มองภาพรวมของการเติบโตของรายไดโดยไมเนนจํานวนยูนิต บริษัทฯ
ตองการอยูใน segment ระดับกลาง เนื่องจากสามารถขยายฐานไดทั้งระดับบนและระดับลาง รวมทั้งกําลัง
ซื้อมีมาก ดังนั้น ในแงของนโยบาย บริษัทฯ พยายามผลิตสินคาใหหลากหลายเพื่อสนองความตองการทุก
segment ของลูกคา
5. บริษัทฯ เห็นวารายไดของบริษัทฯ ปจจุบันยังเติบโตไมเทากับบริษัทคูแขงทางธุรกิจ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงแขงกับตัวเองโดยใหเติบโตมากกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย
6. บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรคตอไป ซึ่งกองทุนนี้จะ
ครบอายุ 5 ป ในไตรมาสสาม ของป 2551 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีความประสงคจะตออายุก็สามารถ
ขยายระยะเวลาไดอีก 2 ป ปจจุบันสถาบันการเงินสวนใหญที่เปนผูถือหนวยลงทุนมีความประสงคจะ
ลงทุนตอไป เนื่องจากพอใจผลตอบแทนจากกองทุนซึ่งสามารถไดสิทธิทางภาษีดวย
7. ธุรกิจของบริษัทฯ ไมมีสวนใดเกี่ยวของกับสัมปทานภาครัฐ และไมเกี่ยวของกับ
การเมือง ดังนั้น ปญหาทางการเมืองอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ ในเชิงจิตวิทยาเทานั้น ซึ่งบริษัทฯได
เครงครัดตอการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตางๆ ครบถวน จึงเชื่อมั่นวาการเมืองจะไมกอใหเกิดปญหาใดตอ
บริษัทฯ

-9และดวยปจจัยความไมแนนอนในภาวะเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงยังไมเนนวิสัยทัศนใน 310 ป ขางหนา แตปจจุบันบริษัทฯ จะเนนติดตามสถานการณภาวะเศรษฐกิจ และวิสัยทัศนในเรื่องความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได และรักษาการเจริญเติบโตเพื่อทํากําไรใหเปนที่พอใจแกผูถือหุน
กอนการลงมติผูถือหุนเสนอแนะตอบริษัทฯ วา
1. ขอใหบริษัทฯ update ขอมูลลาสุด หรือแสดงผลประกอบการของบริษัทฯ ในงาน
บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity day) ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ขอให บ ริ ษั ท ฯ พาผู ถื อ หุ น ที่ ส นใจเยี่ ย มชมโครงการเซ็ น ทริ ค ซี น รั ช วิ ภ า และ
โครงการวิสตา อเวนิว เพชรเกษม 81
3. อยากใหบริ ษั ทฯ พิ จ ารณาบุ คคลในเรื อ นจํ า หรื อ อาสาสมั ค รใหม าช ว ยบริ ษั ทฯ
ทํางาน เพื่อไมใหแรงงานของประเทศตกต่ํา
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานสนับสนุน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงตอที่ประชุมวาภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการเสร็จสิ้นลงทุก
ไตรมาส บริษัทฯ จะนําเสนอขอมูลผลประกอบการแกนักลงทุน นักวิเคราะห และสถาบันการเงิน อยาง
สม่ําเสมอ ดังนั้น ถาผูถือหุนทานใดสนใจบริษัทฯ ขอเชิญเขารวมรับฟงดวย และสําหรับขอแนะนําอื่นๆ
บริษัทฯ จะขอรับไปพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2550 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวย 233,381,613 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

อนุมัติงบการเงินประจําป 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2550
สิ้นสุด ณ วันที่ 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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2550

%

งบการเงินรวม (หนวย : บาท)
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)

รวมสวนของผูถ ือหุน

5,141,511,913

60

4,653,368,657

56

10

รวมหนี้สินและสวนของ
ผูถือหุน

8,520,877,413

100

8,309,062,287

100

3

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

632,483,951

18

333,598,683

17

90

กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาท)

1.97

1.04

กอนการลงมติผูถือหุนหลายรายมีขอสอบถามวา
1. จากสรุปขอมูลสําคัญทางการเงิน หนา 4 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ยอหนา
สุดทาย “ ตามที่อัยการฝายคดีพิเศษนัดหมายใหบริษัทฯ ฟงคําสั่งในวันที่ 28 มีนาคม 2551 นั้น ”
อยากทราบวามีความคืบหนาอยางไร และบริษัทฯ เตรียมรับสถานการณอยางไร
2. จากสรุปขอมูลสําคัญทางการเงิน หนา 8 เพราะเหตุใดในป 2550 รายไดอื่นของ
บริษทั ฯ จึงสูงกวาป 2549 และสําหรับป 2551 รายไดอื่นของบริษัทฯ มีแนวโนมเปนอยางไร
3. จากสรุปขอมูลสําคัญทางการเงิน หนา 8 รายไดคาที่ปรึกษาและการจัดการเกิดขึ้น
จากสาเหตุใด และคาความนิยมติดลบตัดบัญชีเกิดขึ้นไดอยางไร และมีสาเหตุจากอะไร

-11นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร และนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ไดรวมกันชี้แจงตอที่
ประชุมตามลําดับขอสอบถามของผูถือหุนวา
1. ตามที่อัยการฝายคดีพิเศษนัดหมายใหบริษัทฯ ฟงคําสั่งในวันที่ 28 มีนาคม 2551 นั้น
ขณะนี้เรื่องดังกลาวยังอยูระหวางการพิจารณาของพนักงานอัยการสํานักงานคดีพิเศษ และบริษัทฯ เตรียม
รับสถานการณไวในกรณีที่หากบริษัทฯ แพคดีโดยศาลสูงสุดวินิจฉัยแลว คือ บริษัทฯอาจถูกปรับตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนเงินระหวาง 500,000 บาท (หาแสนบาท) แตไมเกิน
สองเทาของราคาขายของหลักทรัพยทั้งหมดที่บริษัทฯ ไดเสนอขาย จํานวน 969,000,000 บาท (เการอยหก
สิบเกาลานบาท) สวนจะเปนเทาไรขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาล แตบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์
และพยานหลักฐานในขอเท็จจริงวาสามารถชี้แจงไดวาบริษัทฯ ไมไดกระทําความผิด
2. สาเหตุที่รายไดอื่นของบริษทั ฯ ในป 2550 สูงกวาป 2549 เนื่องจากการประเมินมูลคา
ของกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรคซึ่งประเมินปเวนป และเมื่อประเมินแลวทําใหมีรายไดสูงขึ้น นอกจากนี้
ยังมีรายไดจากดอกเบี้ยรวมอยูด วย ทั้งนี้ กําไรจากการประเมินไมวาจะออกมาเปนบวกหรือลบจะไมมี
ผลกระทบตอเงินปนผลของผูถอื หุนเนื่องจากเงินปนผลของผูถ ือหุนคํานวณจากกําไรจากการดําเนินงาน
3. จากสรุปขอมูลทางการเงิน หนา 8 รายไดคาที่ปรึกษาและการจัดการเกิดขึ้นจาก
บริษัทฯ ใหบริการที่ปรึกษาทางดานการบริหารโครงการใหลูกคาที่สนใจ เชน การออกแบบ หรือ ควบคุม
งาน
สําหรับคาความนิยมติดลบตัดบัญชีนั้น เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ เขาลงทุนในบริษัท
ยอย ไดแก บริษัท โอเอไอ แอสเสท จํากัด บริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํากัด และบริษัท วี.แลนดพร็อพเพอรตี้
จํากัด ซึ่งประกอบธุร กิจที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยเปนหลัก โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอย 3
บริษัท ในสัดสวนรอยละ 99.99 ดวยมูลคาที่ต่ํากวาราคาตามบัญชีของบริษัทยอย ดังนั้น จึงเปนสาเหตุให
เกิดคาความนิยมติดลบตัดบัญชี ซึ่งจะแตกตางจากบริษัทอื่น คือ บริษัทอื่นจะเขาไปลงทุนในบริษัทใดจะ
ลงทุนดวยมูลคาที่สูงกวาราคาตามบัญชี และคาความนิยมติดลบที่เหลือนี้จะปรับปรุงโดยตรงไปยังกําไร
สะสมตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวม
ธุรกิจ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว 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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อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2550

ประธานฯ รายงานวาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 บริ ษั ท ฯมี กํ า ไรสุ ท ธิ ป 2550 จากงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ จํ า นวน 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) รวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 208,650,000
บาท (สองรอยแปดลานหกแสนหาหมื่นบาท) ซึ่งคิดเปนอัตรารอยละ 43 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุน
ในการรับเงินปนผล ตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 เมษายน 2551 โดยกําหนดจายเงินปนผลใน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2551
กอนการลงมติผูถือหุนมีขอสอบถามวาในป 2551 บริษัทฯ จะจายเงินปนผลระหวาง
กาลหรือไม
ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือ
หุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผล
ระหวางกาลแลวจะรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบตอไป
ผูถือหุนแนะนําใหบริษัทฯ ชวยจัดสรรเงินปนผลประมาณ 1% ของเงินปนผลที่จายให
ผูถือหุนเพื่อสังคม และใหระบุในเอกสารสรุปขอมูลทางการเงินวาเปนผลประกอบการของงบการเงินรวม
หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ
นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร ชี้ แ จงต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯให ค วามสํ า คั ญ ต อ
สาธารณประโยชนและคุณภาพชีวิตที่ดีตอสังคมไทย ดวยการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและตอบแทน
กลับคืนสูสังคม โดยไดกระทําอยางตอเนื่องมา 2 ป แลว เชน โครงการ “ สวนรักษธรรมชาติ ” และ
โครงการ “ ลานรักษสุขภาพ ” และสําหรับขอแนะนําอื่นบริษัทฯ จะรับไปพิจารณา

-13ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2550
อัตราหุนละ 0.65 บาท ( หกสิบหาสตางค ) ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวย 233,381,613 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 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
จํากั ด พ.ศ.2535 และข อ บั งคับของบริษั ทฯ ขอ 47. กํ าหนดว าในกรณี ที่บ ริษัท ฯ มีกํ าไรจากการ
ประกอบการบริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทฯ จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุน
สํารองมากกวานั้น
ดังนั้น จากขอกําหนดนี้ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติใหจัดสรรเงิน
สํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 24,100,000 บาท (ยี่สิบสี่ลานหนึ่งแสนบาท) หรือรอยละ 5.0023
ของกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมาย ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีเงินสํารองสะสมตามกฎหมายรวม
จํานวน 98,100,000 บาท ( เกาสิบแปดลานหนึ่งแสนบาท ) หรือรอยละ 2.80 ของทุนจดทะเบียน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเสียงสวนใหญอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารอง
ตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 24,100,000 บาท ( ยี่สิบสี่ลานหนึ่งแสนบาท ) ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวย 233,377,613 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 4,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่
เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2551

ประธานฯ รายงานวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 41(5) กําหนดวา กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุม คือ พิจารณาแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานผูสอบบัญชีเดิมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2551 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ
1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแลวเปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป
2548-2550 หรือ
2. นางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063
ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแลวเปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป
2548-2550
โดยผู ส อบบั ญ ชี ดั ง กล า วมี ค วามเป น อิ ส ระและไม มี ผ ลประโยชน ส ว นได เ สี ย ใด ๆ
กับบริษัทฯ บริษัทยอย และหรือบริษัทรวมของบริษัทฯ
ทั้งนี้ กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตองบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีทั้งสองทานไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท สํานักงาน
เอ เอ็ม ซี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ แทน
โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551 รวมงบไตรมาสภายในวงเงินไมเกิน 750,000 บาท
(เจ็ดแสนหาหมื่นบาท) ซึ่งในป 2550 ไดกําหนดคาสอบบัญชีรวมงบไตรมาสภายในวงเงินไมเกิน 645,000
บาท (หกแสนสี่หมื่นหาพันบาท) ดังนั้น คาสอบบัญชีในป 2551 ซึ่งเปนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากคาสอบบัญชีในป
2550 จํานวน 105,000 บาท (หนึ่งแสนหาพันบาท) เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยคาสอบบัญชีดังกลาว
บริษัทฯ ไดตรวจสอบแลวเห็นวาเปนอัตราที่เหมาะสมเนื่องจากใกลเคียงกับบริษัทอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยไมไดใชบริการอื่นจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ที่ผูสอบบัญชีสังกัด และ
ไมไดใชบริการอื่นใดจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี
สังกัด
ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาแล ว
มี ม ติ เ สี ย งส ว นใหญ อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง นางสาวสุ กั ญ ญา
สุธีประเสริฐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4664 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พรอมกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551 รวมงบไตรมาสภายใน
วงเงินไมเกิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนหาหมื่นบาท) ดวยคะแนนเสียง ดังนี้

-15- 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
วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ พรอมกําหนด
ชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2551
8.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ

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
: เข า รั บ ตํ า แหน ง กรรมการแทนนางบุ ษ บา ดามาพงศ จึ ง ใช อ ายุ ว าระของ
นางบุษบา ดามาพงศ
2. นายคุโณดม ธรรมาภรณพิลาศ
: เข า รั บ ตํ า แหน ง กรรมการแทนนายสมพงศ นครศรี จึ ง ใช อ ายุ ว าระของ
นายสมพงศ นครศรี
3. นายประเสริฐ สัมนาวงศ
: เข า รั บ ตํ า แหน ง กรรมการแทนนายกริ ช อั ม โภชน จึ ง ใช อ ายุ ว าระของ
นายกริช อัมโภชน
ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเชิญใหกรรมการทั้งสามคน ซึ่งถือเปนผูมีสวนไดเสียในวาระนี้
ออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราว เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งโดยอิสระ
ทั้งนี้ กอนการประชุมบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเขา
รับการเลือ กตั้ง เปนกรรมการได ทางเว็บไซด ของบริษั ทฯ คื อ <www.scasset.com> ระหวางวัน ที่
2 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2551 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเขารับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการ และในวาระนี้ขอบังคับของบริษัทฯ ไดกําหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการโดยใชคะแนนเสียงคะแนนเสียงขางมาก โดยบริษัทฯ ใชวิธีการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ใหผูถือหุนพิจารณา

-16ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรวมกัน
พิจารณาแลวเห็นวากรรมการทั้งสามคนที่พนจากตําแหนงตามวาระมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย และ
เปนผูที่มีความรูความสามารถอันเปนประโยชนตอบริษัทฯ และปฏิบัติหนาที่ดวยความขยันขันแข็งยิ่ง
จึงเห็นชอบใหเสนอกรรมการทั้งสามกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมี
ความเห็นเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา ควรเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับ
เขามาเปนกรรมการบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ไดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ, ที่อยูปจจุบันที่
ติดตอได, ตําแหนงปจจุบัน, คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด, การอบรมหลักสูตร IOD, ประสบการณทํางาน,
จํานวนปที่เปนกรรมการในบริษัทฯ, การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจด
ทะเบียนอื่น การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน, การดํารงตําแหนง
กรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ, ประวัติการทํา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา, จํานวนครั้งที่รวมประชุม/จํานวนครั้งที่มีสิทธิเขารวมประชุม, การ
มีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษัทฯ หรือการปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่ผานมา, การถือหุนในบริษัทฯ, การ
มีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551, การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผู
ถือหุนรายใหญของบริษัทบริษัทยอย และการมีความสัมพันธในลักษณะตางๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ/
บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา ( รายละเอียด
ปรากฏบนจอภาพของหองประชุมนี้ และตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญ
ประชุม )
โดยการออกเสี ย งลงคะแนนขอให ผู ถื อ หุ น ใช สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมการเป น
รายบุคคล โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกใหแกผูถือหุนแลวในขณะลงทะเบียน และเพื่อให
กระบวนการประชุมเปนไปดวยความรวดเร็ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวภายหลังจาก
ผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลเสร็จเรียบรอยทั้งสามคนแลวเพื่อนําไปรวมคะแนน และบริษัทฯ
จะแจงผลคะแนนใหผูถือหุนทราบภายหลังจากลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว โดยเริ่มจาก
1. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
2. นายคุโณดม ธรรมาภรณพิลาศ
3. นายประเสริฐ สัมนาวงศ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลดวยคะแนนเสียง ดังนี้
1. อนุมัติเลือกตั้งใหนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท / รักษาการกรรมการผูอํานวยการ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้

-17- เห็นดวย 233,381,613 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. อนุมัติเลือกตั้งใหนายประเสริฐ สัมนาวงศ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวย 233,374,613 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 7,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8.2 กําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
ประธานฯ รายงานวาดวยในวาระที่ 8.1 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติเสียงสวนใหญเลือกตั้ง
กรรมการเดิมทั้งสามคน กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให
กําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คงเดิมตามที่จดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย
ดังนี้
“ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นางเพ็ญโสม ดามาพงศ นางแนงนอย ณ ระนอง สองใน
สามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท ”

-18ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเสียงสวนใหญอนุมัติใหกําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ คงเดิมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวย 233,377,613 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 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 ที่ประชุมมีมติเปน
เอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวในวงเงิน 5,500,000 บาท (หาลานหาแสนบาท) ซึ่ง
บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนจริง จํานวน 5,403,000 บาท ( หาลานสี่แสนสามพันบาท) ประกอบดวย
เงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุมของกรรมการ
โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอก จะไดรับเบี้ยประชุมในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ละ 20,000 บาท (สองหมื่ น บาท) และกรรมการอิ ส ระ หรื อ กรรมการ
บุคคลภายนอกซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยอื่นของบริษัทฯ จะไดรับเบี้ยประชุมในการ
ประชุม ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
สําหรั บกรรมการอิส ระซึ่ งดํารงตําแหน งเป นประธานคณะกรรมการ หรื อประธาน
คณะกรรมการชุดยอยอื่นจะไดรับคาเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาท) โดยกรรมการ
ผูซึ่งมีฐานะเปนผูบริหารของบริษัทฯ ดวยจะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
ในป 2551 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
ไดพิจ ารณากลั่น กรองอยางละเอี ยดถึ งความเหมาะสมประการต างๆ โดยเทียบเคีย งกับอุ ตสาหกรรม
เดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการแตละคณะในป 2551 จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนให
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 ภายในวงเงินไมเกิน 6,300,000 บาท (หกลานสาม
แสนบาท) ซึ่งสูงกวาคาตอบแทนกรรมการในป 2550 ที่ขออนุมัติไว จํานวน 800,000 บาท (แปดแสนบาท)
เนื่องจากพิจารณาวางานที่คณะกรรมการจะรวมกันดําเนินการกรณีที่มีการจัดประชุมเปนวาระพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเปนนอกเหนือจากการจัดประชุมตามวาระที่กฎหมายกําหนดอาจมีมากขึ้น ทั้งนี้
คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุมของกรรมการซึ่งไมรวมของกรรมการ
ผูซึ่งมีฐานะเปนผูบริหารของบริษัทฯ

-19ที่ประชุมไดพิจารณาแลว 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

อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ( “ใบสําคัญแสดง
สิทธิ”) ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท จํานวน 2,700,000 หนวย (โครงการ
ESOP ครั้งที่ 4)

ประธานฯ รายงานวาบริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญ ( “ใบสําคัญแสดงสิทธิ ” ) ใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ แลวทั้งสิ้น จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ในป 2548 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 5,300,000 หนวย และบริษัทฯ
ไดจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 5,300,000 หุน (มูลคาหุนละ 10
บาท ) คิดเปนประมาณรอยละ 1.65 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ครั้งที่ 2 ในป 2549 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 2,600,000 หนวย และบริษัทฯ
ไดจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 2,600,000 หุน (มูลคาหุนละ 10
บาท ) คิดเปนประมาณรอยละ 0.81 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ รวมการจัดสรรหุน
สามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสองครั้ง คิดเปนรอยละ 2.46 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ
ครั้งที่ 3 ในป 2550 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 2,700,000 หนวย และบริษัทฯ ได
จัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 2,700,000 หุน (มูลคาหุนละ 10
บาท ) คิดเปนประมาณรอยละ 0.84 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ รวมการจัดสรรหุน
สามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสามครั้ง คิดเปนรอยละ 3.3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทัง้ หมด
ของบริษัทฯ
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุญาตใหเสนอขาย
หลักทรัพยแลวทั้งสามโครงการ และเพื่อเปนการจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ ใหมีความตั้งใจในการทํางาน และสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ รวมถึง
ทํางานกับบริษัทฯ ตอไปในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอความ

-20เห็นชอบในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 ดังกลาว
ตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 2,700,000 หนวย ใหแกกรรมการ และผูบริหารจํานวนไมเกิน 35 ราย ซึ่งตามรายละเอียดของ
โครงการไดกําหนดราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุนจะใชราคาปดของหุนของบริษัทฯ ที่ทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเฉลี่ยถวงน้ําหนักในชวงระยะเวลา 30 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน
ซึ่งเทากับราคาหุนละ 15.09 บาท (สิบหาบาทเกาสตางค) ดังนั้น จึงขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนกําหนด
ราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุนของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในราคาหุนละ 15.09 บาท (สิบหา
บาทเกาสตางค) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญ
ประชุม)
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจ
ในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจน
ดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยที ่ป ระชุม ผู ถื อ หุ น ต อ งมี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารออกและเสนอขายใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
ดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมคัดคานการเสนอขายหลักทรัพยนี้
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเสียงสวนใหญอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 2,700,000 หนวย ตามโครงการ
ESOP ครั้งที่ 4 ตามรายละเอียดขางตน ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวย 233,361,613 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 เกินกวารอยละสามในสี่ของ
จํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไมเห็นดวย 10,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 10

อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญจํานวน 2,700,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท)
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4

ประธานฯ รายงานวาปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,500,000,000 บาท
(สามพันหารอยลานบาท) และมีทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน 3,210,000,000 บาท (สามพันสองรอยสิบ
ลานบาท) ดังนั้น การที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ จํานวน 2,700,000 หนวย จึงไมจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 แตบริษัทฯ ตองขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนให
จัดสรรหุนสามัญจํานวน 2,700,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) จากจํานวนหุนสามัญที่ยังมิไดมี
การนําออกจําหนาย จํานวน 18,400,000 หุน (สิบแปดลานสี่แสนหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
(สิบบาท) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญประชุม)
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจ
ในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรใน
การจัด สรรหุน เพิ่ม ทุน ดัง กลา ว ตลอดจนการนํา หุน สามัญ เพิ่ม ทุน เขา จดทะเบีย นเปน หลัก ทรัพ ย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ประชุม พิจ ารณาแลว มีมติ เสี ยงส วนใหญ อนุ มัติก ารจัด สรรหุนสามั ญจํา นวน
2,700,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 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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อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทในแตละ
รายที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ตามโครงการ ESOP
ครั้งที่ 4 ดังตอไปนี้

ประธาน ฯ รายงานวาตามขอ 15 (2) แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.36/2544 ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในแตละรายที่มีสิทธิจะไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 ตาม
โครงการ ESOP นั้น ที่ประชุมผูถือหุนจะตองมีมติอนุมัติเปนรายบุคคลดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุน
รวมกันเกินกวารอยละหาของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมคัดคานการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาว
ทั้งนี้ 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
ชั่วคราวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาโดยอิสระ โดยกอนออกจากหองประชุมผูบริหารที่ไดรับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 ไดแนะนําตัวและประวัติการทํางานโดยสังเขป
ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อทราบ
นายชานนท โชติวิจิตร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รายงานตอ
ที่ประชุมวาการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในแตละรายที่จะ
ไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 นี้ ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทแลว สําหรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 นี้ บริษัทฯ ไดเสนอวา
มีกรรมการ และผูบริหารระดับสูงรวม 4 คน สมควรจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวา
รอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ คือ

-23จํานวน
(หนวย)
1,000,000

% ของ ESOP
ที่จัดสรร
37.03

175,500

6.48

3. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานพัฒนาทรัพยสินแนวราบ

175,500

6.48

4. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานสนับสนุน

175,000

6.48

รายชื่อ
1. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
ประธานกรรมการบริหาร
ในปที่ผานมา บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีการประชุม
กรรมการบริษัท 8 ครั้ง
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
มีสิทธิเขารวมประชุม 8 ครั้ง เขารวมประชุม 8 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง
2. นายพรชัย ศรีประเสริฐ
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายงานพัฒนาทรัพยสินแนวสูง

คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน
และ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาสมควรอนุมัติใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงทั้งสี่
คนมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของโครงการ เนื่องจากเปนบุคคลผูมี
หนาที่รับผิดชอบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในสาระสําคัญ และเปนผูมีความรูและความสามารถ
มีความทุมเทในการทํางานใหบริษัทฯ มีความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดีเยี่ยม มีความซื่อสัตยสุจริต มี
ความจงรักภักดีตอองคกร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ ดวยดีมาโดยตลอด การ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 นี้ จะเปนแรงจูงใจใหการปฏิบัติงานของ
กรรมการและพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะสงผลใหบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมา
ดวย ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุผลประกอบที่กรรมการและพนักงานแตละรายไดรับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 นั้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอม
หนังสือเชิญประชุม )
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเสียงสวนใหญอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเปน
รายบุคคล ดังนี้

-241.
อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห แ ก น างสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร
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. อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห แ ก น ายพรชั ย ศรี ป ระเสริ 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. อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห แ ก เ รื อ อากาศเอกกรี เดชชั 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. อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห แ ก น ายอรรถพล สฤษฎิ พั น ธาวาทย
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

-25ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ไมมีการเพิ่มวาระ
การประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน
สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมไดทางเว็บไซดของบริษัทฯ คือ <www.scasset.com> ระหวางวันที่ 2
มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2551 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนา
อยา งไรก็ ดีพระราชบั ญญั ติบ ริษั ทมหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง
กําหนดวาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
ในที่ประชุมไมมีผูถือหุนทานใดจะเสนอขอพิจารณาวาระอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงกลาว
ขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่สละเวลาอันมีคาเขารวมประชุมในวันนี้ และขอปดการประชุม โดยผูถือหุนที่ยัง
มีขอสงสัยนอกเหนือวาระการประชุมกรรมการจะใหคําตอบชี้แจงภายหลังการปดประชุมดวย

ปดประชุม เวลา 17.00 นาฬิกา

ลงชื่อ ________________________________ ประธานที่ประชุม
( นายรัฐ กิตติเวชโอสถ )

ลงชื่อ ________________________________ เลขานุการที่ประชุม
( นายสมบูรณ คุปติมนัส )

