
 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 
ของ 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 14.00นาฬิกา 
ณ หอง Sky Park  ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3  

เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

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

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ครั้งน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะรวม 205 ราย นับรวมจํานวนหุนไดท้ังส้ิน 231,881,102 หุน คิดเปนอัตรารอยละ
72.2371 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด จํานวน 321,000,000 หุน ครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยมีนายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธาน
กรรมการ เปนประธานท่ีประชุม และมีกรรมการเขารวมประชุมครบ จํานวน 9 คน โดยกรรมการบางคน
ไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯดวย คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีรายนาม ดังน้ี 

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 และกรรมการบรหิาร 
6.  นายณัฏฐพัฒน  เอื้อใจ กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ 
7. นายประเสริฐ สัมนาวงศ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
8. นายปรีชา  เศขรฤทธ์ิ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   
  และกรรมการอิสระ   
9. นางแนงนอย ณ ระนอง กรรมการ  และกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน  
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โดยการประชุมวันนี้มีผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีกํากับดูแลแตละสายงาน เขารวมประชุม
จํานวน 5 คน โดยผูบริหารบางคนไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งถือเปน
คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ อีก 1 คณะ โดยมีรายนาม ดังน้ี 

1.  นายพรชัย ศรีประเสริฐ ประธานเจาหนาท่ีดานเทคนิค และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2.  นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ประธาน เ จ าหน า ท่ี ด านการ เ งิ น  และ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

3.  นางปรารถนา แพทยสมาน  ผูอํานวยการอาวุโสสํานักการเงิน 
4.  นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน  ผูอํานวยการอาวุโสสํานักบัญชี 
5.  นายปภาณเดช พชรชานันท  ผูอํานวยการฝายสนับสนุนพัฒนาทรัพยสิน

ซึ่งดูแลเรื่องโครงการตางๆ ของบริษัทฯ 
 
และบริษัทฯไดเชิญนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4664 ซึ่ง

เปนตัวแทนของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มารวมประชุมเพ่ือตอบขอสงสัย
เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ใหกับผูถือหุนดวย 

 
สําหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมท่ีกําหนดในวันนี้ 

บริษัทฯ ไดเชิญนายสุเมธี  อินทรหนู ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเปนอิสระ ไมมีประโยชนสวน    
ไดเสียใดๆ กับบริษัทฯ เปนตัวแทนของผูถือหุนทําหนาท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม 
เพื่อกอใหเกิดความโปรงใสในข้ันตอนการลงคะแนนเสียง รวมท้ังดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยาง
โปรงใส  ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ  

 
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯไดนําระบบ barcode มาใชเพื่อชวย

อํานวยความสะดวกแกการประชุมผูถือหุน ซึ่งชวยลดระยะเวลาในข้ันตอนดังกลาวใหรวดเร็วยิ่งข้ึน      
โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผูถือหุนในทุกวาระท่ีมีการลงมติใหผูถือหุนทราบผลทันที                    
ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทฯ ไดแจงข้ันตอนใหผูถือหุนทุกทานทราบกอนการ
ประชุม ดังน้ี 

1.   การออกเสียงลงคะแนนจะใชบัตรลงคะแนนเสียงท่ีเจาหนาท่ีไดจัดเตรียมใหขณะ
ลงทะเบียนกอนการประชุม  ซึ่งผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีถืออยู โดยถือวาหน่ึงหุนมี
หน่ึงเสียง  สําหรับผูรับมอบฉันทะซ่ึงผูถือหุนไดออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลววาเห็นดวย หรือไมเห็น
ดวย  หรืองดออกเสียง ในแตละวาระการประชุม  บริษัทฯ จะถือตามความประสงคของผูถือหุน ผูรับมอบ
ฉันทะจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมอีก 
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2.  เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแตละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถาม     
ผูถือหุนและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น โดยผูถือหุนทานใดประสงคจะแสดงความคิดเห็นใหยกมือ
ข้ึน พรอมแจงช่ือ-นามสกุล และจํานวนหุนท่ีถือกอนแสดงความคิดเห็น หากไมมีผูถือหุนทานใด              
มีความเห็นแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไมเห็นดวย หรือตองการงดออกเสียง ประธานฯ 
จะผานไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทเห็นดวย หรืออนุมัติตามท่ี
คณะกรรมการนําเสนอในวาระน้ัน ท้ังน้ี บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนใหรับทราบในแตละวาระการ
ประชุม 

 
3.  หากมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยตามท่ีคณะกรรมการนําเสนอ หรือตองการงดออก

เสียงในวาระใด ขอใหผูถือหุนทานน้ันยกมือข้ึนเมื่อประธานฯ ท่ีประชุมกลาวสอบถามผูถือหุนจบ        
ในกรณีนี้ประธานฯ จะใหผูถือหุนผูซึ่งไมเห็นดวย  หรือตองการงดออกเสียง สงบัตรลงคะแนนเสียงท่ี
เจาหนาท่ีไดจัดเตรียมใหขณะลงทะเบียนกอนการประชุมเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้นใหเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ  เพื่อจะนํามารวมคะแนนเสียงในวาระน้ันวา  มีคะแนนเสียงเห็นดวยเทาไร ไมเห็นดวยเทาไร  
และงดออกเสียงเทาไร แจงใหท่ีประชุมรับทราบ 

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมด สวนผูถือหุนท่ีทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและไดออก
เสียงลงคะแนนมาในแตละวาระแลววา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกการออก
เสียงตามความประสงคของผูถือหุนรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแตละ
วาระ 

 
4. ในวาระเลือกต้ังกรรมการ ผูถือหุนอาจไมเห็นดวยกับกรรมการบางคนท่ีบริษัทฯ 

เสนอแตงต้ัง ดังน้ัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถแสดงความเห็นไดโดยอิสระ บริษัทฯจะเชิญกรรมการ            
ผูถูกเสนอแตงต้ังออกนอกหองประชุม และเพื่อความโปรงใสบริษัทฯ ขอใหผูถือหุนทุกทานท่ีเขารวม
ประชุมลงคะแนนเสียงแบบใชบัตรลงคะแนนเสียงวาจะลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
เพื่อเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ ไดแจกใหแกผูถือหุนแลวใน
ขณะท่ีลงทะเบียน 

 และเพื่อใหกระบวนการประชุมเปนไปดวยความรวดเร็ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตร
ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลภายหลังจากผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการท้ังสามคนเสร็จ
เรียบรอยแลวในคราวเดียวกัน ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาใหสามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการรวม
คะแนนจากผูถือหุนไดรวดเร็วข้ึน  

 
5. ผูถือหุนทานใดไมเขาใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจาหนาท่ีซึ่ง

จะคอยอํานวยความสะดวก และอธิบายใหเขาใจได 
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โดยการประชุมผูถือหุนครั้งน้ี บริษัทฯจัดใหมีการถายทอดสดการประชุมและ
บันทึกภาพการประชุมเผยแพรเปน clip file ผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ <www.scasset.com> เพื่อ
ใหบริการแกผูถือหุนท่ีสนใจ และไมมีโอกาสเขารวมประชุม รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ      
สงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ กอนวันประชุมเพ่ือสอบถามขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการประชุมในแตละ
วาระ หรือขอมูลอื่นท่ีสําคัญของบริษัทฯ นับต้ังแตวันท่ี 17 มีนาคม 2552-15 เมษายน 2552 ซึ่งปรากฏวา
ไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนาแตอยางใด 

 
  ประธานฯ กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 
 
วาระที่ 1  ประธานแจงใหที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
 ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมในนามของคณะกรรมการและพนักงานบริษัท เอสซี     
แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ขอตอนรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยความยินดียิ่ง และ
ขอขอบคุณผูถือหุนท่ีกรุณาสละเวลาเขารวมประชุม และผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมแตชมการ
ถายทอดสดการประชุมทางเว็บไซดของบริษัทฯ รวมถึงผูถือหุนท่ีเปนกําลังใจใหบริษัทฯ ฟนฝาอุปสรรค
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากในปท่ีผานมาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมตกตํ่า และผูถือหุนท่ีใหการอุปการะ
อุดหนุนสินคาของบริษัทฯ จึงขอขอบคุณ ณ ท่ีนี้ 
    
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 
 
ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2551 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2551 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอม
หนังสือเชิญประชุม)  

 
มติรับรองจากผูถือหุน  คือ  เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 

เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2551 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี 
 

- เห็นดวย 231,880,072 หุน คิดเปนรอยละ 99.9996 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ       
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
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- ไมเห็นดวย 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนซึง่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

- งดออกเสียง 1,030 หุน  คิดเปนรอยละ 0.0004 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3           พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท

ประจําป 2551 
 

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร รายงานสรุปเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2551 ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 
รายไดจากการดําเนินงานรวม 
 
- ป 2551 มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 4,021 ลานบาท เติบโต 20% เมื่อเทียบกับ

ป 2550 มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 3,358 ลานบาท 
 
 กําไรข้ันตน  
 
- ป 2551 กําไรข้ันตน 1,535 ลานบาท เติบโต 24% เมื่อเทียบกับป 2550 มีกําไร

ข้ันตน 1,240 ลานบาท  
 
กําไรสุทธิ  
 
- ป 2551 กําไรสุทธิ 650 ลานบาท เติบโต 3% เม่ือเทียบกับป 2550 มีกําไรสุทธิ 632 

ลานบาท 
 
 กําไรตอหุน (EPS) 
 
- ป 2551 EPS = 2.03 บาท/หุน เทียบกับป 2550 EPS = 1.97 บาท/หุน 
 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา 
 
- ป 2551 มีรายไดคาเชาและบริการรวม 812 ลานบาท เพิ่มข้ึน 37 ลานบาท หรือ 5% 

จากป 2550 จากอาคารชินวัตรทาวเวอร 3, อาคารสํานักงานแจงวัฒนะ, Lotus 
เพชรเกษม 81, อาคารจอดรถ และสํานักงานพหลโยธิน, อาคารชุมสายโทรศัพท
เคลื่อนท่ี อาคาร Maintenance Center และสํานักงานสาขาจํานวน 111 แหง        
ท่ัวประเทศ, อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2  

 
-  SC ให LOTUS เชาท่ีเพชรเกษม 81 สัญญาเชา 15 ป (22/08/2551-21/08/2566)    

คาเชา 75,000 บาท/เดือน ปรับข้ึน 5% ทุก 3 ป  
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- ANET ปรับคาเชา อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2 ข้ึน 5% ตอป จาก 14.80 ลาน
บาท/เดือน เปน 15.54 ลานบาท/เดือน ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551  

 

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย 
 

 -   ป 2551 มียอดขายรวมทุกโครงการ 886 ยูนิต มูลคารวม 3,714 ลานบาท เพิ่มข้ึน 

42% YoY  
   
 -   สัดสวนของยอดขายแยกตามประเภทของสินคา : บานเด่ียว : ทาวนเฮาส : อาคาร

ชุด เทากับ 51% : 20% : 29%  
 

 -   ณ 31 ธันวาคม 2551 มียอดขายรอการโอน (Backlog) รวม 574 ยูนิต มูลคารวม       
1,601 ลานบาท (406 ลานบาท (25%) เปนยอดขายโครงการเซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 
64 ซึ่งจะสามารถรับรูรายไดในป 2552 และ 1,089 ลานบาท (68%) เปนยอดขาย 
โครงการเซ็นทริค ซีน รัชวิภา ซึ่งจะสามารถรับรูรายไดในป 2553) 

 
 -  ป 2551 บริษัทฯ มีโครงการเปดขายท้ังหมด 7 โครงการ (1,333 ยูนิต/4,630 ลาน

บาท) ไดแก 
   ไตรมาส 1/2551 
  : โครงการบานเด่ียว บางกอก บูเลอวารด รัชดา-รามอินทรา ราคาขายหลังละ 6-10  

ลานบาท 
 
  : โครงการอาคารชุดเซ็นทริค ซีน รัชวิภา ราคาขายยูนิตละ 2-6 ลานบาท 

  
   ไตรมาส 2/2551 

  : โครงการบานเดี่ยว ไลฟบางกอก บูเลอวารด  เพชรเกษม 81 ราคาขายหลังละ 
4-6 ลานบาท 

 
  : โครงการทาวนเฮาสวิสตา อเวนิว เพชรเกษม 81 ราคาขายหลังละ 2-3 ลานบาท 
 

   ไตรมาส 3/2551 
  : โครงการทาวนเฮาสวิสตา ปารค วิภาวดี 2 ราคาขายหลังละ 3.5-6 ลานบาท 
 

   ไตรมาส 4/2551 
  : โครงการบานเด่ียวแกรนด บางกอก บูเลอวารด เกษตร-นวมินทร ราคาขาย

หลังละ 17-30 ลานบาท   
  : โครงการทาวนเฮาสวิสตา ปารค แจงวัฒนะ ราคาขายหลังละ 3.5-6 ลานบาท 
 
-  มีรายไดจากการขายรวม 3,209 ลานบาท (607 ยูนิต) เติบโต 25% YoY 
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 - สัดสวนการรับรูรายไดแยกตามประเภทของสินคาบานเด่ียว : ทาวนเฮาส : อาคาร
ชุด เทากับ 64% : 24% : 12% โดย 12% ของรายไดจากการขาย หรือ 395 ลานบาท 
เปนการรับรูรายไดจากโครงการเซ็นทริค ซีน อารีย 2 ซึ่งสรางเสร็จ และโอน
กรรมสิทธิ์หองชุดใหกับลูกคาแลวเสร็จในไตรมาส 3/2551 

  
ป 2552 บริษัทฯ มีโครงการใหมเพื่อขาย จํานวน 9 โครงการ มูลคารวมประมาณ 
6,400 ลานบาท ดังน้ี 

- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติรับรองจากผูถือหุน  คือ  เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว   มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯเก่ียวกับผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2551 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี  

- เห็นดวย 231,880,072 หุน  คิดเปนรอยละ 99.9996 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ     
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - งดออกเสียง 1,030 หุน คิดเปนรอยละ 0.0004 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 อนุมัติงบการเงินประจําป 2551  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ประธานเจาหนาท่ีดานการเงิน รายงานสรุปงบการเงิน
ของบริษัทฯ ประจําป 2551 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบโดยนางสาวประภาศรี                                     
ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4664 จากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด โดยไดแสดงความเห็น
แบบไมมีเงื่อนไขและงบการเงินดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ สรุปขอมูลทางการเงินจากรายงานประจําป 2551 ซึ่งไดสงให          
ผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญประชุม) โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 
งบการเงินรวม (หนวย : บาท) 

           2551                %                 2550               %            % การ 
                       เปลี่ยนแปลง 
 

งบดุล 
รวมสินทรัพย  9,053,088,592      100 8,520,877,413      100       6 

 

รวมหนี้สิน   3,418,848,006 37.8 3,379,365,500 39.7       1 
 

รวมสวนของผูถือหุน  5,634,240,586 62.2 5,141,511,913 60.3       10 
 

รวมหนี้สินและสวนของ 9,053,088,592 100 8,520,877,413 100         6 
ผูถือหุน   
 
งบกําไรขาดทุน  

รวมรายได   4,020,944,481 100 3,357,686,544     100       20  
 

รวมตนทุน   (2,485,814,173)  -62 (2,117,836,189)  -63       17 
 

กําไรสุทธิ      650,314,278   16    632,483,951    19         3 
 

กําไรตอหุน (บาท)                                     2.03             1.97  
 
 

มติอนุมัติจากผูถือหุน  คือ  เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

 กอนการลงมตินายแบงค งามอรุณโชติ ผูถือหุนซึ่งเปนผูรับมอบฉันทะจากสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทยและผูถือหุนรายอื่นมีขอสอบถามวา 
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 1. จากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า อยากทราบวาบริษัทฯ มีกลยุทธในการดํารงอัตรา
การเจริญเติบโตของยอดขาย และอัตราผลกําไรอยางไร 

 2. อยากทราบวาเพราะเหตุใดในป 2551 คาใชจายขายและบริหาร รวมท้ังคาภาษีเงินได
นิติบุคคลสูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 

   
 นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร และนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ไดรวมกันช้ีแจงตอท่ี

ประชุมตามลําดับขอสอบถามของผูถือหุนวา 
 

 1. บริษัทฯ มีกลยุทธในการดํารงอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และอัตราผลกําไร 
คือ 

 (1)   มีการปรับโครงสรางองคกรของบริษัทฯ ใหมเพื่อลดจํานวนการเติบโตของ
บุคคลากร  

 (2)   บริหารงบประมาณการลงทุนใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 (3)   มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประเมินสถานการณตางๆ อยาง

ใกลชิด เพื่อจะไดปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง เชน ไมลงทุนในโครงการ
ท่ีมีขนาดใหญ แตจะลงทุนโดยเนนทําเลท่ีต้ัง และโครงการท่ีสามารถเปดและ
ปดการขายไดอยางรวดเร็วเพื่อลดความเส่ียงในอนาคต 

 
 2. สาเหตุท่ีในป 2551 คาใชจายขายและบริหาร รวมท้ังคาภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงข้ึน

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 เนื่องจากในป 2551 บริษัทฯ มีรายไดเติบโตข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 
จํานวน 20% และมียอดขายลวงหนาท่ียังไมสามารถรับรูรายไดในป 2551 ซึ่งเปรียบเทียบยอดขายกับป 
2550 มียอดขายเติบโตประมาณ 42% ซึ่งท้ังสองสวนตองมีการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือทําใหผล
ประกอบการเติบโตข้ึน ดังน้ัน คาใชจายขายและบริหารจึงสูงข้ึนตามมา แตอยูในสัดสวนท่ีสอดคลองกับ
รายไดท่ีสูงข้ึน สําหรับคาภาษีเงินไดนั้นเติบโตตามผลกําไรสุทธิ  

   

  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2551 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี 

- เห็นดวย 231,880,072 หุน  คิดเปนรอยละ 99.9996 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ     
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

- ไมเห็นดวย 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนซึง่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

- งดออกเสียง 1,030 หุน คิดเปนรอยละ 0.0004 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที่ 5 อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2551 
 

ประธานฯ รายงานวาบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอย

กวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล  การจายเงินปนผลอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ  สภาพคลอง  ความจําเปน และความเหมาะสม

อื่นๆ ในอนาคต และจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนเปนหลัก  
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานสิ้นสุด ณ  ป 2550 ในอัตรา 0.65 บาทตอหุน (หกสิบหาสตางค)  
 

 จากผลประกอบการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2551 บริษัทฯมีกําไรสุทธิ

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 609,810,979 บาท (หกรอยเกาลานแปดแสนหน่ึงหม่ืนเการอยเจ็ดสิบ

เกาบาท ) คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหจายเงินปนผลประจําป 2551 อัตราหุนละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบ

สตางค) จากจํานวนหุนของบริษัทฯ จํานวน 321,000,000 หุน (สามรอยยี่สิบเอ็ดลานหุน)   คิดเปนรอยละ 

37 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมเปนเงินปนผลท่ีจายท้ังส้ิน 

224,700,000 บาท (สองรอยยี่สิบส่ีลานเจ็ดแสนบาท) ซึ่งตํ่ากวานโยบายการจายเงินปนผลท่ีบริษัทฯ 

กําหนดไว คือ ไมนอยกวารอยละ 40 เนื่องจากปจจุบันสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประสบภาวะ

ถดถอย และความเขมงวดในการใหสินเช่ือของสถาบันการเงินมีมากข้ึน ดังน้ัน เพื่อเปนการรักษาสภาพ

คลองทางการเงินสําหรับการดําเนินงาน และขยายกิจการ จึงเห็นควรใหจายเงินปนผลตํ่ากวานโยบายการ

จายเงินปนผล 
 
ท้ังน้ี บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 29 เมษายน 2552 

และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 30 เมษายน 2552 และกําหนดจายเงิน

ปนผลในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2552  

 
มติอนุมัติจากผูถือหุน คือ เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
กอนการลงมติผูถือหุนมีขอสอบถามและแนะนําวาเงินปนผลไดรับเครดิตภาษีในอัตรา

เทาใด และในการประชุมครั้งตอไปขอใหบริษัทฯ ระบุขอมูลดังกลาวไวดวย 
 

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ช้ีแจงตอท่ีประชุมวาเงินปนผลท่ีบริษัทฯ จายผูถือหุนท่ี
เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษีในอัตรารอยละ 25 ซึ่งจะระบุใหผูถือหุนทราบในหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ท่ีจายและสําหรับขอแนะนําขางตนบริษัทฯ จะรับไปพิจารณา  
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  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2551 อัตราหุนละ 0.70 
บาท (เจ็ดสิบสตางค) ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี  

- เห็นดวย 231,880,072 หุน คิดเปนรอยละ 99.9996 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ      
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

- ไมเห็นดวย 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนซึง่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 - งดออกเสียง 1,030 หุน  คิดเปนรอยละ 0.0004 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 
วาระที่ 6 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2551 เปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย  

 
  ประธานฯ รายงานวาจากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 609,810,979 บาท (หกรอยเกาลานแปดแสนหน่ึงหม่ืนเการอยเจ็ดสิบเกาบาท) 

ซึ่งคิดเปนกําไรตอหุน 1.90 บาท (หนึ่งบาทเกาสิบสตางค) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.

2535 มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 47. กําหนดวาในกรณีท่ีบริษัทฯ มีกําไรจากการ

ประกอบการ บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวา

อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ร
 

ดังน้ัน จากขอกําหนดน้ีทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติใหจัดสรรเงินทุน

สํารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก จํานวน 31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานบาท) หรือรอยละ 5.08 ของ

กําไรสุทธิ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีเงินทุนสํารองสะสมตามกฎหมายรวม จํานวน 129,100,000 บาท      

(หนึ่งรอยยี่สิบเกาลานหน่ึงแสนบาท ) หรือรอยละ 3.68 ของทุนจดทะเบียน 
 
มติจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินทุนสํารองจากผูถือหุน คือ เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินทุนสํารองตาม
กฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก จํานวน 31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานบาท) ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี 

- เห็นดวย 231,880,082 หุน คิดเปนรอยละ 99.9996 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ      
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

- ไมเห็นดวย 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนซึง่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 - งดออกเสียง 1,020 หุน  คิดเปนรอยละ 0.0004 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที่ 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2552 
 
  ประธานฯ รายงานวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 41(5) กําหนดวา กิจการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุม 
คือ พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
แลวเห็นสมควรแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานผูสอบบัญชีเดิม
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2552 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 

1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา      ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4664 
 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 4 ป ต้ังแตป 2548-2551 หรือ 
 
2. นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977   
 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรายใหมยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากผูสอบ

บัญชีรายเดิม คือ นางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5063 
ไดลาออกจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด    

 
โดยผูสอบบัญชีดังกลาวมีความเปนอิสระไมมีความสัมพันธ และไมมีผลประโยชนสวน

ไดเสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 

   
ท้ังน้ี กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีท้ังสองทานไมสามารถปฏิบัติงานได                
ใหบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
ทําหนาท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ แทน  

 
โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2552 รวมงบไตรมาส จํานวน 790,000 บาท (เจ็ดแสน

เกาหมื่นบาท) ซึ่งเปนจํานวนเงินท่ีมากกวาป 2551 จํานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) เนื่องจากปริมาณงาน         
ท่ีเพิ่มข้ึน โดยคาสอบบัญชีดังกลาวบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนอัตราท่ีเหมาะสมเน่ืองจากใกลเคียง
กับบริษัทอื่นท่ีอยูในธุรกิจเดียวกัน ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยสังกัดสํานักงาน                 
สอบบัญชีเดียวกัน โดยบริษัทฯและบริษัทยอยไมไดใชบริการอื่นจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด              
ท่ีผูสอบบัญชีสังกัด และไมไดใชบริการอื่นใดจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด 

 
มติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีจากผูถือหุน คือ เสียงขางมาก

ของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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กอนการลงมติผูถือหุนมีขอสอบถามและแนะนําวาผูสอบบัญชีท่ีบริษัทฯ ขอเสนอ

แตงต้ังน้ันเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลาเทาไร และคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

เพิ่มข้ึนทุกปหรือไม โดยเสนอแนะวาจํานวนเงินคาตอบแทนของผูสอบบัญชีควรพิจารณาปรับตามการ

เติบโตของธุรกิจบริษัทฯ 
 

นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน ผูอํานวยการอาวุโสสํานักบัญชี ช้ีแจงตอท่ีประชุมวาบริษัทฯ
ขอเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 
2552 ดังน้ี  

 

(1)  นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4664 เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 4 ป ต้ังแตป 2548-2551  

 

(2)  นางสาวศันสนีย พูลสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 ยังไมเคยเปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ  

 
โดยในอดีตท่ีผานมาคาตอบแทนของผูสอบบัญชีไมไดปรับเพิ่มข้ึนทุกป และผูสอบ

บัญชีจะขอใหบริษัทฯ พิจารณาปรับคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตามปริมาณงานและการเติบโตของ
ธุรกิจบริษัท 

 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงต้ังนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4664 หรือนางสาวศันสนีย พูลสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ พรอมกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2552 รวมงบไตรมาส จํานวน 790,000 บาท (เจ็ดแสนเกา
หมื่นบาท) ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี 

 

- เห็นดวย 231,848,072 หุน คิดเปนรอยละ 99.9858 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ      
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 

- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 

- งดออกเสียง 33,030 หุน คิดเปนรอยละ 0.0142 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที ่8 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ พรอมกําหนด 
ชื่อกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทและกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 
2552 

 
 8.1  เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 
   

ประธานฯ รายงานวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71  และ
ขอบังคับของบริษัท ฯ ขอ 20. กําหนดวาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออก
จากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน กรรมการท่ีพนจากตําแหนงอาจ
ถูกเลือกเขามารับตําแหนงใหมก็ได โดยในปนี้มีกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดตองออกจากตําแหนง 
จํานวน 3 คน คือ 

1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ 
 2. นายปรีชา เศขรฤทธ์ิ 

  :   เขารับตําแหนงกรรมการแทนดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสด์ิ จึงใชอายุวาระของ       
ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์            

3. นางแนงนอย ณ ระนอง  
 : เขารับตําแหนงกรรมการแทนนายสหัส ตันติคุณ จึงใชอายุวาระของนายสหัส 

ตันติคุณ           
 
 ท้ังน้ี  กอนการประชุมบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลอื่นเขา

รับการเลือกต้ังเปนกรรมการไดทางเว็บไซดของบริษัทฯคือ  <www.scasset.com> ระหวางวันท่ี                 
5 มกราคม 2552 ถึงวันท่ี 30 มกราคม 2552 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอช่ือบุคคลอื่นเขารับการ
เลือกต้ังเปนกรรมการ และในวาระน้ีขอบังคับของบริษัทฯ ไดกําหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
กรรมการโดยใชคะแนนเสียงขางมาก โดยบริษัทฯ ใชวิธีการเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลใหผูถือหุนได
พิจารณา 

 
ในการเลือกต้ังกรรมการครั้งน้ี  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรวมกัน

พิจารณาแลวเห็นวากรรมการท้ังสามคนท่ีพนจากตําแหนงตามวาระมีคุณสมบัติครบถวนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และเปนผูท่ีมีความรูความสามารถอันเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ และปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะ อุตสาหะ จึงเห็นชอบใหเสนอกรรมการท้ังสามกลับ
เขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง  คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนวาควร
เลือกต้ังกรรมการท้ังสามคนท่ีพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง 
ซึ่งบริษัทฯ ไดแสดงรายละเอียดเก่ียวกับอายุ, ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอได, ตําแหนงปจจุบัน, คุณวุฒิการศึกษา
สูงสุด, การอบรมหลักสูตร IOD, ประสบการณทํางาน, จํานวนปท่ีเปนกรรมการในบริษัทฯ,  การดํารง
ตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน,  การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารใน
กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน,  การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิด
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โดยการออกเสียงลงคะแนนขอใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเปน

รายบุคคล โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ แจกใหแกผูถือหุนแลวในขณะลงทะเบียน และเพื่อให
กระบวนการประชุมเปนไปดวยความรวดเร็ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวภายหลังจาก  
ผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลเสร็จเรียบรอยท้ังสามคนแลวเพื่อนําไปรวมคะแนน และบริษัทฯ 
จะแจงผลคะแนนใหผูถือหุนทราบภายหลังจากลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลวเปนรายบุคคลท้ังสามคน    
โดยเริ่มจาก 

1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ 
2. นายปรีชา เศขรฤทธ์ิ 

 
3. นางแนงนอย ณ ระนอง 
 

โดยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 คน คือนายปรีชา เศขรฤทธ์ิ และนาง        
แนงนอย ณ ระนอง เปนผูมีสวนไดเสียในวาระนี้ จึงขอออกจากหองประชุมเปนการช่ัวคราวเพื่อใหท่ี
ประชุม  ผูถือหุนพิจารณาโดยอิสระ และเมื่อท่ีประชุมมีมติเสร็จเรียบรอยแลว ประธานกรรมการและ
กรรมการจะเขารับทราบมติและดําเนินการประชุมตอไป โดยขอใหฝายเลขานุการบริษัทชวยดําเนินการ
เก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนเพื่อประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลตอไป 

 
มติเลือกต้ังกรรมการจากผูถือหุน  คือ  เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

 
 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลดวยคะแนนเสียงขางมาก 
ดังน้ี 

1.  อนุมัติเลือกต้ังใหนายรัฐ กิตติเวชโอสถ    กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท 
(กรรมการอิสระ) กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึงดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี  
 

  - เห็นดวย 231,868,472 หุน  คิดเปนรอยละ 99.9946 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน    
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  - ไมเห็นดวย 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
  - งดออกเสียง 12,630 หุน  คิดเปนรอยละ 0.0054 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ   
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

  2.   อนุมัติเลือกต้ังใหนายปรีชา เศขรฤทธิ์    กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน (กรรมการอิสระ) กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมาก 
ดังน้ี  
  - เห็นดวย 231,868,372 หุน  คิดเปนรอยละ 99.9945 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
  - ไมเห็นดวย 0 หุน  คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
  - งดออกเสียง 12,730 หุน  คิดเปนรอยละ 0.0055 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ   
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
 3.    อนุมัติเลือกต้ังใหนางแนงนอย ณ ระนอง     กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน/กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี 
 

  -  เห็นดวย 231,878,372 หุน  คิดเปนรอยละ 99.9988 ของจํานวนหุนท้ังหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
  -  ไมเห็นดวย 1,500 หุน  คิดเปนรอยละ 0.0006 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ     
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
  -  งดออกเสียง 1,230 หุน  คิดเปนรอยละ 0.0006 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ    
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

8.2  กําหนดชื่อกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผกูพันบริษัท 
 
ประธานฯ รายงานวาดวยในวาระท่ี 8.1  ท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเสียงขางมากเลือกต้ัง

กรรมการเดิมท้ังสามคน  กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง  คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให
กําหนดช่ือกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คงเดิมตามท่ีจดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย  
ดังน้ี 

“นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นางเพ็ญโสม ดามาพงศ นางแนงนอย ณ ระนอง สองในสาม
คนน้ีลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท ”  

 

มติกําหนดช่ือกรรมการจากผูถือหุน  คือ  เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหกําหนดช่ือกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ คงเดิมตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี   

 

 - เห็นดวย 231,880,072 หุน  คิดเปนรอยละ 99.9996 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ        
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 - ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
  - งดออกเสียง 1,030 หุน คิดเปนรอยละ 0.0004 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

   
8.3  กําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

  ประธานฯ รายงานวาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ท่ีประชุมมีมติเปน 
เอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวภายในวงเงิน  6,300,000 บาท (หกลานสามแสนบาท)       
ซึ่งบริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนจริง จํานวน 5,670,000 บาท (หาลานหกแสนเจ็ดหม่ืนบาท) ประกอบดวย
เงินเดือน  โบนัส  และเบ้ียประชุมของกรรมการ ซึ่งไมรวมของกรรมการผูซึ่งมีฐานะเปนผูบริหารของ
บริษัทฯ   

-   กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกจะไดรับเบ้ียประชุมในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) และกรรมการอิสระ หรือกรรมการ
บุคคลภายนอกซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยอื่นของบริษัทฯ จะไดรับเบ้ียประชุมในการ
ประชุม ครั้งละ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาท)    

 

- กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการ หรือประธาน
คณะกรรมการชุดยอยอื่นจะไดรับคาเบ้ียประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหม่ืนหาพันบาท) โดยกรรมการ 
ผูซึ่งมีฐานะเปนผูบริหารของบริษัทฯ ดวยจะไมไดรับคาเบ้ียประชุม   
 
 

ในป 2552 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  และคณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณากล่ันกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน และแผนการประชุมของคณะกรรมการแตละคณะในป 2552 จึงเห็นควรเสนอตอท่ีประชุม          
ผูถือหุนใหพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 ภายในวงเงินไมเกิน 6,300,000 บาท   
(หกลานสามแสนบาท) เทาท่ีกําหนดไวในป 2551  

 
มติกําหนดคาตอบแทนจากผูถือหุน คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

คะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
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ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 
ภายในวงเงินไมเกิน 6,300,000 บาท (หกลานสามแสนบาท) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม 
ดังน้ี  

 

- เห็นดวย 231,880,072 หุน คิดเปนรอยละ 99.9996 ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของ      
ผูถือหุนท่ีมาประชุม 

- งดออกเสียง 1,030 หุน คิดเปนรอยละ 0.0004 ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
 
วาระที่ 9 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ (“ใบสําคัญแสดง

สิทธิ”)  ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท จํานวน 2,700,000 หนวย (โครงการ 
ESOP คร้ังที่ 5) 

 

  ประธานฯ รายงานวาบริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน
สามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ”) ใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ แลวท้ังส้ิน จํานวน 4 ครั้ง ดังน้ี 
 
 ครั้งท่ี 1 ในป 2548 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังส้ิน  5,300,000  หนวย  และบริษัทฯ 
ไดจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 5,300,000 หุน (มูลคาหุนละ  10  
บาท ) คิดเปนประมาณรอยละ 1.65 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ  
 
 ครั้งท่ี 2 ในป 2549 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังส้ิน  2,600,000  หนวย  และบริษัทฯ 
ไดจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 2,600,000 หุน (มูลคาหุนละ  10  
บาท ) คิดเปนประมาณรอยละ 0.81 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ  
 
 ครั้งท่ี 3 ในป 2550 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังส้ิน  2,700,000  หนวย และบริษัทฯ ได
จัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 2,700,000 หุน (มูลคาหุนละ  10  
บาท ) คิดเปนประมาณรอยละ 0.84 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ  
 
 ครั้งท่ี 4 ในป 2551 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังส้ิน  2,700,000  หนวย และบริษัทฯ ได
จัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 2,700,000 หุน (มูลคาหุนละ 10  
บาท ) คิดเปนประมาณรอยละ 0.84 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ รวมการจัดสรรหุน
สามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังส่ีครั้ง คิดเปนรอยละ 4.14 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
บริษัทฯ  
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 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุญาตใหเสนอขาย
หลักทรัพยแลวท้ังส่ีโครงการ และเพื่อเปนการจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ ใหมีความต้ังใจในการทํางาน และสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ รวมถึงทํางานกับ
บริษัทฯ ตอไปในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอความเห็นชอบในการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญโครงการ ESOP ครั้งท่ี 5  ตอคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 2,700,000 
หนวย ใหแกกรรมการ และผูบริหารจํานวนไมเกิน 35 ราย ซึ่งตามรายละเอียดของโครงการไดกําหนด
ราคาการใชสิทธิท่ีจะซ้ือหุน แตกตางจากโครงการ ESOP ครั้งท่ี 1-4  คือ ตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 1-4  
กําหนดราคาการใชสิทธิท่ีจะซ้ือหุนจากราคาปดของหุนของบริษัทฯ ท่ีทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยเฉล่ียถวงนํ้าหนักในชวงระยะเวลา 30 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน แตสําหรับ
โครงการ ESOP ครั้งท่ี 5 นี้  บริษัทฯ ไดกําหนดราคาการใชสิทธิท่ีจะซ้ือหุนจากราคาปดของหุนของ
บริษัทฯ ท่ีทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉล่ียถวงนํ้าหนักในชวงระยะเวลา 15 
วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ เพื่อให
สามารถกําหนดราคาการใชสิทธิใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนซึ่งเทากับราคาหุนละ 
6.88 บาท (หกบาทแปดสิบแปดสตางค) แตเนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 52 ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ บริษัทฯ ซึ่งดําเนินการมาแลวไมนอยกวาหน่ึงป  ถาปรากฏวามีผลกําไรจะ
ไมสามารถเสนอขายหุนตํ่ากวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไวได ซึ่งจากราคาเฉลี่ยการใชสิทธิท่ีจะซ้ือหุนตาม
โครงการ ESOP ครั้งท่ี 5 นี้ มีราคาหุนละ 6.88 บาท (หกบาทแปดสิบแปดสตางค) ตํ่ากวามูลคาหุนท่ี      
จดทะเบียนไว (10 บาท) ดังน้ัน จึงขอเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนกําหนดราคาการใชสิทธิท่ีจะซ้ือหุนของ
กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในราคาหุนละ 10 บาท (สิบบาท) เทากับราคามูลคาหุนของบริษัทฯ 
ท่ีจดทะเบียนไว  และเปนราคาท่ีสูงกวาราคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักในชวงระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกัน 
กอนวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ โดยเงื่อนไขของการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งสงใหผูถือหุนทราบพรอมหนังสือเชิญ
ประชุม 
 
  ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจ
ในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจน
ดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
  
 มติอนุมัติจากผูถือหุน คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของ   
ผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงคัดคานการเสนอขายหลักทรัพยนี้ 
 



 -20- 

  กอนการลงมตินายแบงค งามอรุณโชติ ผูถือหุนซ่ึงเปนผูรับมอบฉันทะจากสมาคม

สงเสริมผูลงทุนไทย และผูถือหุนรายอื่นมีขอสอบถามวา 
 

1. ตามท่ีบริษัทฯ มีโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญตอ

กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP ครั้งท่ี 1-5) เมื่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 

มีการใชสิทธิซื้อหุน อยากทราบวาจะมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุนบริษัท SC (Price Dilution)       

มากนอยเพียงไร    

2.  เพราะเหตุใดการกําหนดราคาการใชสิทธิท่ีจะซ้ือหุนตามโครงการเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญตอกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ โครงการ ESOP ครั้งท่ี 5   

จึงแตกตางจากครั้งท่ี 1-4 ท่ีผานมา และราคาการใชสิทธิท่ีจะซ้ือหุนตามโครงการน้ีจะตํ่ากวา 10 บาท (สิบ

บาท) ไดหรือไม อยางไร 

 
ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา 
1.  ตามท่ีบริษัทฯ มีโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญตอ

กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 1-5 นั้น บริษัทฯ ไดกําหนดราคาการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญตามราคาตลาดประกอบกับจํานวนการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญมีสัดสวนนอยมากเม่ือเทียบกับจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัทฯ   
และเมื่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญก็มิไดหมายความวาหุนสามัญนั้น
จะนําออกขายในตลาดหลักทรัพยขณะเวลาเดียวกันท้ังหมด  ดังน้ัน จึงไมนาจะมีผลกระทบหรือหากมี
ผลกระทบตอราคาตลาดของหุนนาจะเพียงเล็กนอย ซึ่งจากขอเท็จจริงตามโครงการ ESOP ท่ีออกมาแลว  
4 ครั้ง และสามารถใชสิทธิไดแลว 2 โครงการ คือ โครงการ ESOP ครั้งท่ี 1และ 2 แตกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ ยังไมมีบุคคลใดใชสิทธิซื้อหุนสามัญ เนื่องจากราคาหุนในตลาดหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ตํ่ากวาราคาท่ีกําหนดใหใชสิทธิท่ีจะซ้ือหุนทุกโครงการ  

2. สาเหตุท่ีการกําหนดราคาการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนตามโครงการเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญตอกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 5 

แตกตางจากโครงการ ESOP ครั้งท่ี 1-4 ท่ีผานมา เนื่องจากบริษัทฯ ไดกําหนดราคาการใชสิทธิท่ีจะซ้ือหุน

จากราคาปดของหุนของบริษัทฯ ท่ีทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลี่ยถวง

น้ําหนักในชวงระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุม  

ผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติ เพื่อใหสามารถกําหนดราคาการใชสิทธิใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม

สามัญผูถือหุน 

และการกําหนดราคาการใชสิทธิท่ีจะซ้ือหุนตามโครงการน้ีไมสามารถกําหนดราคาตํ่า

กวา 10 บาท (สิบบาท)ได เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ซึ่งมี

สาระสําคัญ คือ บริษัทฯ ซึ่งดําเนินการมาแลวไมนอยกวาหน่ึงป  ถาปรากฏวามีผลกําไรจะไมสามารถ
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ

หุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 2,700,000 หนวย ตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 
5  ตามรายละเอียดขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี ดังน้ี 

 

- เห็นดวย 231,876,072 หุน คิดเปนรอยละ 99.9978 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ   
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

-  ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- งดออกเสียง 5,030 หุน คิดเปนรอยละ 0.0022 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ
หุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

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

เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ  ESOP คร้ังที่ 5 
 

  ประธานฯ รายงานวาปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,500,000,000 บาท        
(สามพันหารอยลานบาท) และมีทุนท่ีเรียกชําระแลว จํานวน  3,210,000,000  บาท (สามพันสองรอยสิบ
ลานบาท) ดังน้ัน  การท่ีบริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ จํานวน 2,700,000 หนวย จึงไมจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามโครงการ ESOP  ครั้งท่ี 5  แตบริษัทฯ ตองขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนใหจัดสรรหุน
สามัญจํานวน  2,700,000  หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) จากจํานวนหุนสามัญท่ียังมิไดมีการนํา
ออกจําหนาย จํานวน 15,700,000 หุน (สิบหาลานเจ็ดแสนหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท (สิบบาท) 
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 5 (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5  ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญประชุม) 
 

 ท้ังน้ี  ใหคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจ
ในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรใน
การจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาว ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย        
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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  มติอนุมัติจากผูถือหุน คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของ   
ผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงคัดคาน 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญจํานวน  2,700,000 หุน มูลคา   
ท่ีตราไวหุนละ 10 บาท ( สิบบาท ) เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในส่ี ดังน้ี 

 

- เห็นดวย 231,865,972 หุน คิดเปนรอยละ 99.9935 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ   
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- งดออกเสียง 15,130 หุน คิดเปนรอยละ 0.0065 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ        
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที่ 11 อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ  และพนักงานของบริษัทในแตละ
รายที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ตามโครงการ ESOP   
คร้ังที่ 5 ดังตอไปนี้   

 

  ประธานฯ รายงานวาตามขอ 12 (3) แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.
32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 
2551 กําหนดวามติท่ีประชุมผูถือหุนท่ีอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการหรือพนักงานเฉพาะราย
ท่ีเกินกวารอยละหาของจํานวนหลักทรัพยท้ังหมดท่ีเสนอขายในแตละครั้ง ตองเปนมติอนุมัติสําหรับ
กรรมการหรือพนักงานดังกลาวเปนรายบุคคล โดยมติอนุมัติสําหรับแตละบุคคลตองมีคะแนนเสียง       
ไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมี  
ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละหาของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
คัดคานในมตินั้น 
 

 ท้ังน้ี คณะกรรมการท้ังหมด 9 คน มีกรรมการของบริษัทฯ เพียง 1 คน คือ นางสาว           
ยิ่งลักษณ ชินวัตร ท่ีไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในโครงการ ESOP ครั้งท่ี 5 นี้ และกรรมการ
ทานน้ี กับผูบริหารระดับสูงอีกจํานวน 3 คน ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5             
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายในครั้งน้ีตามรายช่ือ คือ 

 

1. นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร 
2. นายพรชัย ศรีประเสริฐ 
3. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย 
4. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย 
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โดยบุคคลท้ังส่ี ถือเปนผูมีสวนไดเสียในวาระนี้  ประธานฯ จึงขอเชิญออกจากหอง
ประชุมเปนการช่ัวคราวเพื่อใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาโดยอิสระ  

 
  นายชานนท โชติวิจิตร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รายงานตอ  
ท่ีประชุมวาการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในแตละรายท่ีจะ
ไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 นี้  ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ แลว  สําหรับโครงการ  ESOP  ครั้งท่ี 5 นี้  บริษัทฯ ไดเสนอวา 
มีกรรมการ และผูบริหารระดับสูงรวม 4  คน  สมควรจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอย
ละ  5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายในครั้งน้ี คือ 
 

รายช่ือ จํานวน 
(หน ) วย

 

% ของ ESOP 
ที่จัดสรร 

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

900,000 
 

33.33 

2. นายพรชัย  ศรีประเสริฐ 
ประธานเจาหนาท่ีดานเทคนิค  
   

 
175,500 

 
6.48 

3. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย 
ประธานเจาหนาท่ีดานปฏิบัติการ  
   

 
175,500 

 
6.48 

4. นายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย 
ประธานเจาหนาท่ีดานการเงิน            
 

 
175,000 

 
6.48 

 
 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาสมควรอนุมัติใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงท้ังส่ี
คนมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของโครงการ เนื่องจากเปนบุคคลผูมี
หนาท่ีรับผิดชอบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในสาระสําคัญ และเปนผูมีความรูและความสามารถ       
มีความทุมเทในการทํางานใหบริษัทฯ  มีความรับผิดชอบสูง มีผลงานท่ีดีเยี่ยม  มีความซ่ือสัตยสุจริต                
มีความจงรักภักดีตอองคกร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ ดวยดีมาโดยตลอด                
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งท่ี 5 นี้ จะเปนแรงจูงใจใหการปฏิบัติงานของ
กรรมการและพนักงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   และจะสงผลใหบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดี               
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเปนรายบุคคล ดังน้ี 
 

 1.  อนุมั ติการจัดสรรใบสํา คัญแสดงสิทธิใหแกนางสาวยิ่ งลั กษณ  ชินวัตร                  
ตามรายละเอียดขางตนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี ดังน้ี 
 

-  เห็นดวย 231,865,382 หุน คิดเปนรอยละ 99.9932 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ   
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

  - ไมเห็นดวย 3,100 หุน คิดเปนรอยละ 0.0013 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ
หุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- งดออกเสียง 12,620 หุน คิดเปนรอยละ 0.0055 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ        
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
2.  อนุมั ติ ก าร จัดสรรใบสํ า คัญแสดง สิท ธิ ให แกนายพรชั ย   ศ รีประ เส ริฐ                    

ตามรายละเอียดขางตนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี ดังน้ี 
 

- เห็นดวย 231,865,372 หุน คิดเปนรอยละ 99.9932 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ   
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- ไมเห็นดวย 2,500 หุน คิดเปนรอยละ 0.0011 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ
หุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- งดออกเสียง 13,230 หุน คิดเปนรอยละ 0.0057 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ        
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
3.  อนุมั ติ ก ารจั ดสรรใบสํ า คัญแสดงสิท ธิ ให แก เ รื ออากาศ เอกก รี  เ ดชชั ย                    

ตามรายละเอียดขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี ดังน้ี 
 

-  เห็นดวย 231,865,372 หุน คิดเปนรอยละ 99.9932 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ   
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

-   ไมเห็นดวย 3,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.0013 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ           
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

-  งดออกเสียง 12,730 หุน คิดเปนรอยละ 0.0055 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ        
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
4.  อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย       

ตามรายละเอียดขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี ดังน้ี 
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- เห็นดวย 231,865,372 หุน  คิดเปนรอยละ 99.9932 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ  
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

-   ไมเห็นดวย 4,500 หุน คิดเปนรอยละ 0.0019 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ           
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

-  งดออกเสียง 11,230 หุน คิดเปนรอยละ 0.0049 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ        
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวาท่ีประชุมไดพิจารณาวาระครบถวนแลว สวนการ

พิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ไมมีการเพ่ิมวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุไวในหนังสือนัด
ประชุม  โดยบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมไดทางเว็บไซดของ
บริษัทฯ คือ <www.scasset.com> ระหวางวันท่ี 5 มกราคม 2552 ถึงวันท่ี 30 มกราคม 2552 ปรากฏวาไม
มีผูถือหุนเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนา  
 

อยางไรก็ดีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง 
กําหนดวาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด    
จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได   

 

กอนปดการประชุมผูถือหุนหลายรายมีขอสอบถามวา 
 

1. เดิมบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาสัดสวนรายไดคาเชากับรายไดจากการขายให
เติบโตควบคูกันไป อยากทราบวาเพราะเหตุใดในชวง 2-3 ป ท่ีผานมา บริษัทฯ จึงมุงเนนรายไดจากการ
ขายมากกวารายไดจากคาเชา 

 
2. จากขาวในหนาหนังสือพิมพท่ีวาลูกคาของบริษัทฯ 50% ไมผานการขออนุมัติ

สินเช่ือจากสถาบันการเงินนั้น อยากทราบวาเปนความจริงหรือไม และบริษัทฯ มีมาตรการแกไขปญหานี้
อยางไร 

 
3. แนวโนมจากรายไดคาเชาของอาคารเทคนิคพิเศษเปนอยางไร 
  

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร และนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย ไดรวมกันช้ีแจงตอท่ี
ประชุมตามลําดับขอสอบถามของผูถือหุนวา  

 

1. สาเหตุท่ีบริษัทฯ มุงเนนรายไดจากการขายมากกวารายไดจากคาเชาเพราะบริษัทฯ
ตองการรักษาสภาพคลองและกระแสเงินสดใหเพียงพอ แลวจึงจะไปขยายรายไดจากคาเชาตอไป 
เนื่องจากการลงทุนในอาคารสํานักงานตองใชเงินทุนคอนขางสูง และรายไดท่ีจะคืนทุนชา ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปจจุบัน การใชเงินลงทุนตองใชอยางระมัดระวัง เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอผล
ประกอบการของบริษัทฯ แตบริษัทฯ ยังคงจะรักษาสัดสวนรายไดจากคาเชาใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการลงทุน 
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2. จากขาวในหนาหนังสือพิมพท่ีวาลูกคาของบริษัทฯ 50% ไมผานการขออนุมัติ
สินเช่ือจากสถาบันการเงินนั้นเปนตัวเลขท่ีคลาดเคลื่อน เนื่องจากลูกคาท่ีไมผานการขออนุมัติสินเช่ือจาก
สถาบันการเงินมีประมาณ 30%  

 

ท้ังน้ี กลุมลูกคาของบริษัทฯ สวนใหญอยูระดับ B  ซึ่งถือวามีกําลังซ้ือ แตอาจมี
บางสวนท่ีไมผานการขออนุมัติสินเช่ือ อันมีสาเหตุมาจากภาวะทางเศรษฐกิจท่ีถดถอย และสถาบัน
การเงินคอนขางเขมงวดในการพิจารณาใหสินเช่ือ ซึ่งทางบริษัทฯ มีมาตรการติดตามลูกคา รวมท้ังดูแล
ประสานกับสถาบันการเงินอยางใกลชิด 

 
3. บริษัทยอยของบริษัทฯ เปนผูดําเนินการหลักในการลงทุนในอาคารเทคนิคพิเศษ 

ซึ่งท่ีผานมาผูเชาหลักจะมีการขอเชาอาคารเพื่อขยายกิจการของผูเชาอยางตอเนื่อง ดังน้ัน บริษัทยอยจึงมี
รายไดคาเชาเติบโตอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน 

 
ในท่ีประชุมไมมีผูถือหุนทานใดจะเสนอขอพิจารณาวาระอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงกลาว

ขอบคุณผูถือหุนทุกคนท่ีสละเวลาอันมีคาเขารวมประชุมในวันนี้ และขอปดการประชุม  
 
 
ปดประชุม   เวลา 16.30 นาฬิกา 
 
 

 

 
ลงช่ือ ________________________________ 

(
ประธานท่ีประชุม 

นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ) 
 

 

 

 
________________________________ 

 (

 
ลงช่ือ เลขานุการบริษัท 

นายสมบูรณ คุปติมนัส) 
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