
        

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 
ของ 

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 
ประชุมเมือ่วนัศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา 

ณ ห้อง Sky Park ช้ัน 14 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3  
เลขที่ 1010 ถนนวภิาวดรัีงสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

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

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 คร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
และโดยการมอบฉนัทะในขณะเปิดการประชุมรวม 490 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 498,202,502 หุน้
(ส่ีร้อยเกา้สิบแปดลา้นสองแสนสองพนัห้าร้อยสองหุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 75.8138 ของจาํนวนหุ้นท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงมีจาํนวน 657,139,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบเจ็ด
ลา้นหน่ึงแสนสามหม่ืนเกา้พนัหุ้น) และคิดเป็นอตัราร้อยละ 75.7444 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด
ของบริษทั ณ ปัจจุบนั ซ่ึงมีจาํนวน 657,741,400 หุ้น (หกร้อยห้าสิบเจ็ดลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพนัส่ีร้อย
หุ้น) จากการเพ่ิมทุนชาํระแลว้ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทั ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2555 ระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 93 ราย นบัรวมจาํนวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 880,196 หุ้น (แปดแสนแปด
หม่ืนหน่ึงร้อยเกา้สิบหกหุ้น) รวมการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบ
ฉนัทะรวมทั้งส้ิน 583 ราย นบัรวมจาํนวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 499,082,698 หุ้น (ส่ีร้อยเกา้สิบเกา้ลา้นแปดหม่ืน
สองพนัหกร้อยเกา้สิบแปดหุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 75.9478 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงมีจาํนวน จาํนวน 657,139,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบเจ็ดลา้นหน่ึงแสนสาม
หม่ืนเก้าพนัหุ้น)  และคิดเป็นอตัราร้อยละ 75.8782 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้งหมดของบริษทั ณ 
ปัจจุบนั ซ่ึงมีจาํนวน 657,741,400 หุ้น (หกร้อยห้าสิบเจ็ดลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพนัส่ีร้อยหุ้น) ครบเป็น
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) โดยมีนายรัฐ 
กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบ จาํนวน 9 คน 
โดยกรรมการบางคนได้ดํารงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทด้วย ซ่ึงปัจจุบันบริษัทมี
คณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายนาม ดงัน้ี 
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1.   นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
 

 2.   นางบุษบา ดามาพงศ ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
บรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

 
 3.   นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน            
และกรรมการอิสระ  

 
 4.  นายณฐัพงศ ์คุณากรวงศ ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และรองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร  
 
 5. นายปรีชา เศขรฤทธ์ิ กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและความ

รับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม / กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 
6.  นางเพญ็โสม  ดามาพงศ ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการ

บรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม 
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
7. นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง กรรมการ  และประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน  
 
8.  นายประเสริฐ สมันาวงศ ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

อิสระ 
 
9.  นายณฎัฐพ์ฒัน ์ เอ้ือใจ กรรมการ และกรรมการบริหาร  
 
 
โดยการประชุมวนัน้ีมีนอกจากคณะกรรมการแลว้ ยงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงกาํกบัดูแล

สายงานและดาํรงตาํแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกของบริษทั อีกจาํนวน 4 คน และเลขานุการบริษทั เขา้
ร่วมประชุมดว้ย โดยผูบ้ริหารระดบัสูงบางคนไดด้าํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงถือ
เป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัโดยมีรายนาม ดงัน้ี 

 
1. เรืออากาศเอกกรี เดชชยั ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านปฏิบติัการ และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
2.  นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน และกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 
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3.  นางปรารถนา แพทยส์มาน ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกัการเงิน 
 
4.  นายวิทิต วิศาลพฒันะสิน ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกับญัชี และกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 
 

5.  นายสมบูรณ์ คุปติมนสั ผูอ้าํนวยการอาวุโสสาํนกักฎหมาย และเลขานุการ
บริษทั 

  
 
และบริษทัไดเ้ชิญนางสาวยพุิน ชุ่มใจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8622 ซ่ึงเป็นตวัแทน

ของบริษทั สํานกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั ผูส้อบบญัชีของบริษทัมาร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบังบ
การเงินของบริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้ดว้ย 

 
สําหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมท่ีกาํหนดในวนัน้ี 

บริษทัไดเ้ชิญนายสุเมธี อินทร์หนู ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ซ่ึงมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนไดเ้สีย
ใดๆ กบับริษทัเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม เพื่อ
ก่อให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั 

 
ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษทัไดน้าํระบบ barcode มาใชเ้พื่อช่วยอาํนวย

ความสะดวกแก่การประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดงักล่าวใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน โดยบริษทัจะ
แสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในทุกวาระท่ีมีการลงมติให้ผูถื้อหุ้นทราบผลทนัที ซ่ึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระการประชุม บริษทัไดแ้จง้ขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนทราบก่อนการประชุม ดงัน้ี 

 

1.   การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หน้าท่ีไดจ้ดัเตรียมให้ขณะ
ลงทะเบียนก่อนการประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยถือว่าหน่ึงหุ้นมี
หน่ึงเสียง สาํหรับผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ว่าเห็นดว้ย หรือไม่เห็น
ดว้ย  หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษทัจะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบ
ฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมอีก 

 
2.  เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถาม          

ผูถื้อหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นคนใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให ้          
ยกมือข้ึน พร้อมแจ้งช่ือ-นามสกุล และจาํนวนหุ้นท่ีถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นคนใด       
มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง ประธานฯ 
จะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป โดยถือว่าผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมติัตามท่ี
คณะกรรมการนาํเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัจะแสดงผลคะแนนใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 
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3.  หากมีผูถื้อหุ้นคนใดไม่เห็นดว้ยตามท่ีคณะกรรมการนาํเสนอ หรือตอ้งการงดออก

เสียงในวาระใด ขอให้ผู ้ถือหุ้นคนนั้ นยกมือข้ึนเม่ือประธานฯ ท่ีประชุมกล่าวสอบถามผู ้ถือหุ้นจบ             
ในกรณีน้ีประธานฯ จะให้ผูถื้อหุ้นผูซ่ึ้งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียง           
ท่ีเจ้าหน้าท่ีไดจ้ดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุมเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้นให้เจา้หน้าท่ีของ 
บริษทั เพ่ือจะนาํมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นดว้ยเท่าไร ไม่เห็นดว้ยเท่าไร และงด
ออกเสียงเท่าไร แจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 
ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หัก

ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและไดอ้อกเสียง
ลงคะแนนมาในแต่ละวาระแลว้วา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง บริษทัจะบนัทึกการออกเสียงตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุน้รวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 

 
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ผูถื้อหุน้อาจไม่

เห็นดว้ยกบักรรมการบางคนท่ีบริษทัเสนอแต่งตั้ง ดงันั้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความเห็นไดโ้ดย
อิสระ บริษทัจะเชิญกรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใสบริษทัขอให้ผู ้
ถือหุ้นทุกคนท่ีเขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงว่าจะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัไดแ้จกใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้แลว้ในขณะท่ีลงทะเบียน 

 
 และเพ่ือใหก้ระบวนการประชุมเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ บริษทัจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ภายหลังจากผูถื้อหุ้นเลือกตั้ งกรรมการทั้ งสามคนเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน ซ่ึงจะช่วยลด
ระยะเวลาใหส้ามารถรวบรวมการเกบ็บตัรและการรวมคะแนนจากผูถื้อหุน้ไดร้วดเร็วข้ึน  

 
5. ผูถื้อหุ้นคนใดไม่เขา้ใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจา้หน้าท่ีซ่ึงจะ

คอยอาํนวยความสะดวก และอธิบายใหเ้ขา้ใจได ้
 
โดยการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัจดัให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบนัทึกภาพ

การประชุมเผยแพร่เป็น clip file ผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทั www.scasset.com เพื่อใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้ท่ี
สนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  

 
  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดงัน้ี 
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วาระที ่1  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ขอตอ้นรับผูถื้อหุ้นดว้ยความยินดียิ่งและขอขอบคุณ      
ท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี รวมทั้งขอขอบคุณผูถื้อหุน้หลายคนท่ีแสดงความห่วงใยต่อบริษทั
ในช่วงท่ีเกิดมหาอุทกภยัในประเทศเม่ือปลายปีท่ีผ่านมา ซ่ึงจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโครงการของบริษทัทุก
โครงการปลอดภยัไม่ไดรั้บผลกระทบแต่อย่างใด ทั้งน้ี ก่อนการประชุมบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัก่อนวนัประชุม เพื่อสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมในแต่
ละวาระ หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีสาํคญั นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 2555-8 เมษายน 2555  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ส่ง
คาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัก่อนวนัประชุม ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 บริษทัไดแ้จง้ผลผา่นทางเวบ็ไซด์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหผู้ถื้อหุน้รับทราบแลว้  
    
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2554 

เมื่อวนัที ่20 เมษายน 2554 
 
ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2554 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซ่ึงส่งใหผู้ถื้อหุน้รับทราบพร้อม
หนงัสือเชิญประชุม)  

 
มติรับรองจากผู ้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
  
- เห็นดว้ย 499,077,798 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
- ไม่เห็นดว้ย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
- งดออกเสียง 4,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่3           พจิารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท

ประจําปี 2554 
 
 

นางบุษบา ดามาพงศ ์ประธานกรรมการบริหาร รายงานสรุปเก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัประจาํปี 2554 ซ่ึงมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 
รายได้รวม 
 
- ปี 2554 มีรายไดร้วม 7,375 ลา้นบาท เติบโต 11% เม่ือเทียบกบัปี 2553 มีรายไดร้วม 
6,665 ลา้นบาท 

 
รายได้จากการดาํเนินงาน 
 
- ปี 2554 มีรายได้จากการดําเนินงาน 7,354 ล้านบาท เติบโต 11% โดยแบ่งเป็น

รายไดจ้ากการขาย 6,526 ลา้นบาท (89% ของรายไดจ้ากการดาํเนินงาน) และรายได้
จากค่าเช่าและบริการ 828 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2553 มีรายไดจ้ากการดาํเนินงาน  
6,652 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขาย 5,823 ลา้นบาท และรายไดจ้ากค่าเช่า
และบริการ 829 ลา้นบาท 

- สัดส่วนรายไดจ้ากการดาํเนินงาน โดยเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขาย : รายไดจ้าก
ค่าเช่าและบริการ คือ  89% : 11% ซ่ึงเม่ือเทียบกบัปี 2553 เท่ากบั 88% : 12%  

 
กาํไรขัน้ต้น 
 
- ปี 2554 มีกาํไรขั้นตน้ 2,801 ลา้นบาท เติบโต 5% เม่ือเทียบกบัปี 2553 มีกาํไรขั้นตน้
2,680 ลา้นบาท  

 
 กาํไรสุทธิ  
 
- ปี 2554 มีกาํไรสุทธิ 1,079 ลา้นบาท คิดเป็น 14.64% ของรายไดร้วม เติบโต (-7%) 

เม่ือเทียบกบัปี 2553  
- ณ 31 ธนัวาคม 2554 ราคาตามบญัชีต่อหุน้ เท่ากบั 14.29 บาท สูงข้ึน 0.75 บาท เม่ือ

เทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2553 เท่ากบั 13.54 บาท    
 

 ยอดขาย 
 

- ปี 2554 มียอดขายรวม 8,103 ลา้นบาท เติบโต 62% เม่ือเทียบกบัปี 2553 มียอดขาย
รวม 5,014 ลา้นบาท  
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- ยอดขายรอโอน (Backlog) ณ 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 2,993 ลา้นบาท (11% เป็น

ยอดขายจากโครงการแนวราบ รับรู้ในปี 2555 และ 89% เป็นยอดขายจากโครงการ
แนวสูง) ประมาณการรับรู้รายได ้คือ 47% จะสามารถรับรู้รายไดใ้นปี 2555  9% จะ
สามารถรับรู้รายไดใ้นปี 2556 และ 33% จะสามารถรับรู้รายไดใ้นปี 2557  

 
แหล่งเงินทุนใหม่ 
 
- ออกหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2554 ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 20 

เมษายน 2554 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
: จาํนวนหุ้นกูท่ี้ขายทั้งหมด 2,000,000,000 บาท /2,000,000 หน่วย (มูลค่าท่ีตรา

ไวห้น่วยละ 1,000 บาท)   
: อายหุุน้กู ้3 ปี 6 เดือน (16 ธนัวาคม 2554-16 มิถุนายน 2558)   
: อตัราดอกเบ้ีย  ปีท่ี 1-3 อตัราคงท่ี 5.75%  ต่อปี  

          ปีท่ี 4 (มกราคม-มิถุนายน) อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 6.10% ต่อปี จ่าย 
          ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน   

: จาํนวนผูล้งทุนทั้งหมด 632 ราย (ผูล้งทุนสถาบนั 2 ราย จาํนวนเงินรวม 90 ลา้น
บาท คิดเป็น 4.5% ผูล้งทุนนิติบุคคล 9 ราย จาํนวนเงินรวม 116.10 ลา้นบาท คิด
เป็น 5.8%  และผูล้งทุนบุคคลธรรมดา 621 ราย จาํนวนเงินรวม 1,793.90 ลา้น
บาท คิดเป็น 89.7%)   

: ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหุ้นกู ้และผูรั้บประกนัการจดัจาํหน่ายหุ้นกู ้ ธนาคาร  
ธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน)   

: นายทะเบียนหุน้กู ้  ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)   
: ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้     ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
 โครงการเปิดใหม่ 
 

- ปี 2554 มีโครงการเปิดใหม่ 9 โครงการ แบ่งเป็น บา้นเด่ียว 5 โครงการ ทาวน์โฮม 1 
โครงการ และคอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 11,600 ลา้นบาท โดย
มีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 
  ไตรมาส 2/2554 
 
  : โครงการบา้นเด่ียวไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ป่ินเกลา้-เพชรเกษม 
 
  : โครงการบา้นเด่ียวไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ-์จรัญฯ 
 
  : โครงการบา้นเด่ียวแกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ-์รัตนาธิเบศร์ 
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   ไตรมาส 4/2554 
 
   : โครงการบา้นเด่ียวบางกอก บูเลอวาร์ด เทพารักษ-์วงแหวน 
 
   : โครงการบา้นเด่ียวบางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา 3 
 

  : โครงการทาวนโ์ฮม วิสตา้ วนัเอทโอ เทพารักษ-์วงแหวน 
 
  : โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ เครสท ์สุขมุวิท 24 
 
  : โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ เครสท ์สุขมุวิท 49 
 
  : โครงการคอนโดมิเนียม เซ็นทริค สถานีติวานนท ์
  
- โครงการท่ีปิดการขาย และการโอนในปี 2554 คือ โครงการแกรนด ์บางกอก บูเลอ

วาร์ด วิภาวดี จาํนวน 41 ยูนิต มูลค่าโครงการ 631 ลา้นบาท ราคาเร่ิมตน้ 13 ลา้น
บาท  
 

แผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในปี 2555  
  

 - เปิดโครงการใหม่ปี 2555 จาํนวน 16 โครงการ แบ่งเป็นบา้นเด่ียว 9 โครงการ  
ทาวน์โฮม 3 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ  มูลค่ารวมประมาณ 17,110 
ลา้นบาท 

 
 - โครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายปี 2555 รวมจาํนวน 32 โครงการ  มูลค่ารวม 

28,690 ลา้นบาท แบ่งเป็นบา้นเด่ียว 17 โครงการ มูลค่า 19,035 ลา้นบาท ทาวน์โฮม 
5 โครงการ มูลค่า 1,107 ลา้นบาท และคอนโดมิเนียม 10 โครงการ มูลค่า 8,548 
ลา้นบาท 
 

การบริหารจัดการ และการดูแลพืน้ท่ีโครงการ-ลกูบ้านในช่วงวิกฤตนํา้ท่วม 
 
 ในช่วงวิกฤตินํ้ าท่วมบริษทัสามารถป้องกนัความเสียหายโครงการของบริษทัซ่ึงอยู่ใน

โซนนํ้ าท่วม รวมจาํนวน 23 โครงการ ไดท้ั้งหมดทุกโครงการ โดยในช่วงเวลาดงักล่าว
ไดด้าํเนินการดูแลพ้ืนท่ีโครงการและช่วยเหลือลูกบา้น ดงัน้ี 

 
- ตั้งศูนยป์ระสานงาน War Room ติดตามดูแลลูกบา้น 24 ชัว่โมง 
- จดัหาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองสูบนํ้า กระสอบทราย ทาํแนวคนัดิน 
- จดัเจา้หนา้ท่ีดูแลโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 
- บริการจดัหาปัจจยั 4 และรถรับ-ส่ง อาํนวยความสะดวก 
- SC Call Center  ตลอด 24 ชัว่โมง 
- แจง้เตือนระดบันํ้า 
- เยีย่มและดูแลลูกบา้น 
- มอบส่ิงของ/ถุงยงัชีพ 
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กิจกรรมการดาํเนินงานด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม 
 

 บริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจควบคู่กับการให้ความสําคญัและรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม โดยในปี 2554 ท่ีผ่านมาบริษทัไดจ้ดักิจกรรมการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการดาํเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 
(แบบ56-1) และรายงานประจาํปี 2554 (Annual Report) โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 
 การดาํเนินงานดา้นสงัคม 
 

- โครงการห้องสมุดสีส้ม เป็นโครงการท่ีบริษทัมีความประสงค์ให้เป็นโครงการ
ต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัเยาวชน และโรงเรียนท่ีขาดแคลน 
โดยโครงการแห่งแรก คือ ณ โรงเรียนวดับา้นโห้ง ตาํบลออนใต ้อาํเภอสันกาํแพง
จงัหวดัเชียงใหม่  
 

- มอบเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภัยสึนามิ ประเทศญ่ีปุ่น ผ่านมูลนิธิสยามกัมมาจล 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ตามโครงการ “Together we share from Thailand to Japan” 
จาํนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท) 

 
- มอบเ งินช่วยเหลือในโครงการรวมพลังไทย  ช่วยภัยนํ้ า ท่วม  ผ่านสํานัก

นายกรัฐมนตรี สภากาชาดไทย และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์จาํนวนรวม 1,800,000 บาท (หน่ึงลา้นแปดแสนบาท) 

 
- มอบถุงยงัชีพแด่ท่านเจา้อาวาสวดับางระโหง จงัหวดันนทบุรี เพื่อนาํไปแบ่งปัน

ใหก้บัผูป้ระสบอุทกภยับริเวณชุมชนใกลเ้คียง 
 

- มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิดวงตะวนัเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย  ์ จาํนวน 
200,000 บาท (สองแสนบาท) 

 
- โครงการ Show&Share และอ่ืนๆ เช่น การเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการและ

ภาคเอกชนเขา้เยีย่มชม ศึกษาดูงานโครงการต่างๆ ของบริษทั 
 
 การดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

-   ปลูกป่าชายเลน  ณ  บริเวณชายฝ่ังตําบลคลองโคน  อําเภอแม่กลอง  จังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มบริเวณชายฝ่ังให้คงไวใ้นสภาพท่ีสมบูรณ์
ท่ีสุด  

 
- ปลูกปะการังบนแปลงพีวีซี ณ หาดเตยงาม หน่วยบญัชาการนาวิกโยธิน ฐานทพัเรือ

สัตหีบ จงัหวดัชลบุรี เพื่อฟ้ืนฟูธรรมชาติใตท้อ้งทะเลไทย และรักษาระบบนิเวศน์
ใตน้ํ้ าใหค้งไวใ้นสภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  
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โดยท่ีแสดงดงักล่าวขา้งตน้เป็นเพียงรายละเอียดส่วนหน่ึงเท่านั้น ยงัมีรายละเอียดระบุไว้
ในรายงานการดาํเนินงานดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการดาํเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืนในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี 2554 (Annual 
Report) 

    
  มติรับรองจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
 

   ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้   มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2554 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี  
 

 

- เห็นดว้ย 499,080,398 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.995 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ          
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
- ไม่เห็นดว้ย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
- งดออกเสียง 2,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
วาระที ่4 อนุมัตงิบการเงนิประจําปี 2554  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

 
นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์รายงานสรุปงบการเงินของบริษทัประจาํปี 2554        

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้อบบญัชี        
รับอนุญาตเลขท่ี 4664 จากบริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั โดยไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขและ
งบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ สรุปขอ้มูลทางการเงินจากรายงานประจาํปี 2554 ซ่ึงไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นรับทราบพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุม) โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -11-
(หน่วย : บาท)     

      งบการเงนิรวม                             งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
              2554                       2553                        2554                    2553 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
 
รวมสินทรัพย ์    18,420,594,088     14,183,383,215  17,567,733,254   13,325,833,731 
  
รวมหน้ีสิน 9,033,418,842 5,465,168,088 8,927,722,719  5,319,657,729 
  
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 9,387,175,246 8,718,215,127 8,640,010,535  8,006,176,002 
  
รวมหน้ีสินและ     18,420,594,088  14,183,383,215    17,567,733,254   13,325,833,731 
ส่วนของผูถื้อหุน้       
 
 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
 

รวมรายได ้ 7,353,773,886 6,651,740,153     7,181,316,596  6,369,707,832 
จากการดาํเนินงาน 
  
รวมตน้ทุน  (4,552,926,988)      (3,971,637,433)         (4,540,947,430)  (3,961,728,946) 
จากการดาํเนินงาน 
   
กาํไรเบด็เสร็จรวม    1,079,310,164  1,166,047,732         1,044,184,578     1,378,680,048 

        สาํหรับปี 
   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน                   1.66  1.82    1.60                     2.15 
  
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 1.65    1.81   1.60                     2.14    

 
 
 
ในท่ีประชุมมีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นก่อนการลงมติ จาํนวน 1 ราย โดยมีสาระสาํคญั 

ดงัน้ี 
 
1. บริษทัควรกูเ้งินจาก Money Market เน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียตํ่า  
 
2. บริษทัไม่ควรลงทุนเกินกวา่กาํไรท่ีไดรั้บในแต่ละปี 
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 นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์ช้ีแจงขอ้คิดเห็นของผูถื้อหุน้ต่อท่ีประชุมวา่ 
 
 1. จากตน้ทุนทางการเงินท่ีบริษทัมีภาระอยู่เห็นว่าเป็นตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัได ้เช่น 
การออกหุน้กู ้การออกตัว๋แลกเงิน และเป็นช่องทางใหบ้ริษทัมีแหล่งเงินทุนใหเ้ลือกมากข้ึน 
 
 2. ภาระหน้ีสินของบริษทัท่ีเพิ่มข้ึนจะสอดคลอ้งกบัการขยายการลงทุนของบริษทั ซ่ึง
แบ่งเป็นการลงทุนดา้นการพฒันา และการลงทุนในท่ีดิน ทั้งน้ี เป้าหมายทางธุรกิจของบริษทั คือ ในปี 
2555 บริษทัมีเป้าหมายยอดขาย 10,000 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งเร่งพฒันาโครงการอย่างต่อเน่ือง  
โดยเปิดโครงการใหม่ จาํนวน 16 โครงการ มูลค่าประมาณ 17,110 ลา้นบาท และบริหารจดัการเร่ืองการก่อ
หน้ีไม่ให้สูงจนเกินไปเพราะถือเป็นความเส่ียงอย่างหน่ึง โดยบริษทัจะดาํเนินการขยายธุรกิจของบริษทั
อย่างต่อเน่ืองและระมดัระวงั ทั้งน้ี ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุด คือ ความสามารถในการทาํกาํไรเพราะจะสะทอ้น
กลบัไปยงัผูถื้อหุน้ในรูปของเงินปันผล 
   

มติอนุมัติจากผู ้ถือหุ้น  คือ  เสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี 2554 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
  

- เห็นดว้ย 499,077,798 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ        
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

- งดออกเสียง 4,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 
วาระที ่5 อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2554 
 
 

ประธานฯ รายงานว่าบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัผล 

ประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต และจะตอ้ง

ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั 
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ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานส้ินสุด ณ ปี 2553 ภายหลงัจากท่ีบริษทัได้ดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของ

บริษทัท่ีตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นหุน้ละ 5 บาท (หา้บาท) กบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อย

แลว้ ในอตัรา 0.70 บาทต่อหุ้น (เจ็ดสิบสตางค)์ ทั้งน้ี จากผลประกอบการของบริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2554 บริษทัมีกาํไรสุทธิปี 2554 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 1,044,184,578 บาท (หน่ึง

พนัส่ีสิบส่ีลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนส่ีพนัหา้ร้อยเจด็สิบแปดบาท) โดยกาํไรดงักล่าวไดร้วมกาํไรจากการปรับ

มูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จาํนวน 26,977,429 บาท (ยี่สิบหกลา้นเกา้แสนเจ็ดหม่ืน

เจ็ดพนัส่ีร้อยยี่สิบเกา้บาท) ซ่ึงเป็นกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงหากหกัรายการกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม

ดงักล่าวแลว้ กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานเท่ากบั 1,017,207,149 บาท (หน่ึงพนัสิบเจ็ดลา้นสองแสนเจ็ดพนั

หน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้บาท) ซ่ึงนอ้ยกว่ากาํไรสุทธิปี 2553 (หลงัปรับปรุงใหม่ และหักกาํไรจากการปรับมูลค่า

ยติุธรรมในอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน) ท่ีมีกาํไรสุทธิ จาํนวน 1,141,173,095 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ี

สิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนเจด็หม่ืนสามพนัเกา้สิบหา้บาท) เป็นจาํนวนเงิน 123,965,946 บาท (หน่ึงร้อยยีสิ่บสาม

ลา้นเกา้แสนหกหม่ืนห้าพนัเกา้ร้อยส่ีสิบหกบาท) คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2554 จากกาํไรสุทธิดงักล่าวในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบห้าสตางค)์ จากจาํนวนหุ้นของ

บริษทั จาํนวน 657,741,400 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 41.6 ของกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน โดยเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษทักาํหนดไว ้คือ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้

นิติบุคคล รวมเป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 427,531,910 บาท (ส่ีร้อยยี่สิบเจ็ดลา้นห้าแสนสามหม่ืนหน่ึงพนัเกา้

ร้อยสิบบาท) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากท่ีประมาณไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น จาํนวน 391,560 บาท (สามแสน

เกา้หม่ืนหน่ึงพนัหา้ร้อยหกสิบบาท) เน่ืองจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

ออกให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั (โครงการ ESOP คร้ังท่ี 3-5 ประจาํเดือนมีนาคม 2555) 

จาํนวน 602,400 หุน้ 

 

ทั้งน้ี บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 และ

ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2555 และกาํหนดจ่ายเงิน

ปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2555 
 
 
มติอนุมัติจากผู ้ถือหุ้น คือ  เสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
  

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2554 อตัราหุน้ละ 0.65 
บาท (หกสิบหา้สตางค)์ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี  
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- เห็นดว้ย 499,080,398 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
- ไม่เห็นดว้ย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 - งดออกเสียง 2,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 

วาระที ่6 พจิารณาจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2554 เป็นเงนิทุนสํารองตามกฎหมาย  
 
 

  ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 47. กาํหนดว่าในกรณีท่ีบริษทัมีกาํไรจากการประกอบการ บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไร

สุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่เงินทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จาก

งบการเงินเฉพาะกิจการส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 1,044,184,578 บาท 

(หน่ึงพนัส่ีสิบส่ีลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนส่ีพนัหา้ร้อยเจด็สิบแปดบาท)   
จากขอ้กาํหนดน้ีทางคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรอนุมติัให้จัดสรรกาํไรสุทธิ

ประจาํปี 2554 เป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก จาํนวน 53,000,000 บาท (ห้าสิบสามลา้นบาท) 

หรือคิดเป็นร้อยละ 5.08 ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัมีเงินทุนสาํรองสะสมตามกฎหมายรวม จาํนวน 

288,100,000 บาท (สองร้อยแปดสิบแปดลา้นหน่ึงแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 8.23 ของทุนจดทะเบียน 
 
มติจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินทุนสํารองจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย
เพิ่มข้ึนอีก จาํนวน 53,000,000 บาท (หา้สิบสามลา้นบาท) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 
- เห็นดว้ย 499,080,398 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
- ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 - งดออกเสียง 2,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดจํานวนเงนิค่าสอบบญัชีประจําปี 2555 
 

 ประธานฯ รายงานวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 41(5) กาํหนดว่า กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีพึงเรียกประชุม คือ 
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั ซ่ึงเป็นสาํนกังานผูส้อบบญัชีรายเดิม
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในลาํดบัตน้ โดยมีผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัในลาํดบัท่ีสอง เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2555  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้
เสียใดๆ กบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึง
มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยขอแต่งตั้ง ดงัน้ี 

 
1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4664 จากบริษทั สาํนกังาน 

เอ เอ็ม ซี จาํกดั ผูซ่ึ้งไดรั้บอนุมติัจากเสียงขา้งมากของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาตั้งแต่ปี 2548-2554 รวม 7 ปี 
และไดล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาตั้งแต่ปี 2551-2554 รวม 4 ปี ทาํหนา้ท่ี
ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยในกรณีท่ี
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั สํานกังาน เอ เอ็ม ซี 
จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั ทาํหนา้ท่ี
ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน หรือ 

 
2. ในกรณีท่ีบริษทั สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั ไม่สามารถจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

อ่ืนของบริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จาํกัด แทนนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ได้ขอ
แต่งตั้งให้นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4306 แห่งบริษทั 
เอส พี ออดิท จาํกดั ผูซ่ึ้งไดรั้บอนุมติัจากเสียงขา้งมากของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาตั้งแต่ปี 2554 รวม  1  
ปี แต่ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีในการ
ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน และในกรณีท่ี 

 นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ 
สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน 

   
โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2555 รวมงบไตรมาส เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัปี 2554 

คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 905,000 บาท (เกา้แสนห้าพนับาท) ซ่ึงค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียง
กบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นธุรกิจเดียวกนั  
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ในกรณีท่ีบริษทัใชผู้ส้อบบญัชีลาํดบัตน้จากบริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทั บริษทัจะใชผู้ส้อบบญัชีจากสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย/
บริษทัร่วม หรือในกรณีท่ีบริษทัใชผู้ส้อบบญัชีลาํดบัท่ีสองจากบริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั บริษทักจ็ะใชผู้ส้อบบญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย/บริษทั
ร่วมเช่นกนั โดยบริษทั บริษทัย่อย/บริษทัร่วมไม่ไดใ้ช้บริการอ่ืนจากสํานักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัดว้ย 

 
มติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 4664 จากบริษทั สํานกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั ทาํหน้าท่ีตรวจสอบ สอบทาน และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ซ่ึงในกรณีท่ีนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้
บริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั ทาํ
หน้าท่ีตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน หรือในกรณีท่ีบริษทั 
สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั ไม่สามารถจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั 
แทนนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ได ้ขอแต่งตั้งใหน้างสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4306 แห่งบริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั ทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน และในกรณีท่ีนางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา ไม่สามารถปฏิบติังานได้
ให้บริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั ทาํหน้าท่ี
ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน พร้อมกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 
2555 รวมงบไตรมาส จาํนวน 905,000 บาท (เกา้แสนหา้พนับาท) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 499,077,298 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.9989 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 
- ไม่เห็นดว้ย 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 
- งดออกเสียง 5,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที ่8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 

 
8.1  เลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

   

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 กาํหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งอาจถูก
เลือกเขา้มารับตาํแหน่งใหม่ก็ได ้โดยในปีน้ีมีกรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดตอ้งออกจากตาํแหน่ง 
จาํนวน 3 คน คือ 

 
1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ 
   
2.  นายปรีชา เศขรฤทธ์ิ 
   
3. นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง 
 
 ทั้งน้ี ก่อนการประชุมบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนเขา้รับ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการไดท้างเวบ็ไซดข์องบริษทั คือ www.scasset.com หมวด Corporate ระหว่างวนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอช่ือบุคคลอ่ืนเขา้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ โดยเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัไดแ้จง้ผลผ่านทางเวบ็ไซดข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย คือ www.set.or.th ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบแลว้ และในวาระน้ีขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้าํหนดการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก โดยบริษทัใชว้ิธีการเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา 

 
ในการเลือกตั้งกรรมการคร้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดร่้วมกนั

พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ งสามคนท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา           
68  แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้ งไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด  และเป็นผู ้ท่ี มีความรู้  ความสามารถ  และ                    
มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ   มีความตั้งใจ  และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ  
สามารถใชดุ้ลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ และกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนใด รวมทั้ง
สามารถอุทิศเวลาให้บริษทัท่ีตนเป็นกรรมการไดอ้ยา่งเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความ
รับผิดชอบของตน   จึงเห็นชอบให้เสนอกรรมการทั้ งสามคนกลับเข้ามาดํารงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  
คณะกรรมการบริษทัจึงมีความเห็นเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่    ควรเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนท่ีพน้จาก 
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ตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัใหม่อีกวาระหน่ึง ซ่ึงบริษทัไดแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบั
อายุ  ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีติดต่อได้ ตาํแหน่งปัจจุบนั คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด การอบรมหลกัสูตรของสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ประสบการณ์ทาํงาน จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการในบริษทั การดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ประวติัการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา จาํนวนคร้ังท่ีร่วมประชุม/
จาํนวนคร้ังท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทั (การปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปีท่ี
ผ่านมา) การถือหุ้นในบริษทั การมีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย และการมีความสัมพนัธ์ (มี/ไม่มีส่วน
ไดเ้สีย) ในลกัษณะต่างๆ กบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม/บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา (รายละเอียดปรากฏบนจอภาพของห้อง
ประชุมน้ี และตามเอกสารแนบ 4 ซ่ึงส่งใหผู้ถื้อหุน้รับทราบพร้อมหนงัสือเชิญประชุม)  
 

 
โดยการออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู ้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ งกรรมการเป็น

รายบุคคล โดยใช้บตัรลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัแจกให้แก่ผูถื้อหุ้นแล้วในขณะลงทะเบียน และเพื่อให้
กระบวนการประชุมเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว บริษทัจะขอเก็บบตัรลงคะแนนในคราวเดียวภายหลงัจากผูถื้อ
หุน้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จเรียบร้อยทั้งสามคนแลว้เพื่อนาํไปรวมคะแนน และบริษทัจะแจง้ผล
คะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบภายหลงัจากลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้เป็นรายบุคคลทั้งสามคน โดยเร่ิมจาก 

  
1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ 

   
2. นายปรีชา เศขรฤทธ์ิ 

   
3. นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง 

 
 

โดยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 คน คือนายปรีชา เศขรฤทธ์ิ และนางแน่งนอ้ย 
ณ ระนอง เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี จึงขอออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวเพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาโดยอิสระ และเม่ือท่ีประชุมมีมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการและกรรมการจะเขา้
รับทราบมติและดาํเนินการประชุมต่อไป โดยขอใหฝ่้ายเลขานุการบริษทัช่วยดาํเนินการเก็บบตัรลงคะแนน
ของผูถื้อหุน้เพื่อประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป 
 

มติเลือกตั้งกรรมการจากผูถื้อหุ้น  คือ  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 
 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
ดงัน้ี 
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1. อนุมติัเลือกตั้งให้นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี  

 

  - เห็นดว้ย 498,919,398 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9673 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ  
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน    
 
  - ไม่เห็นดว้ย 30,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.0060 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
  - งดออกเสียง 133,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0267 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ    
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

  2.  อนุมติัเลือกตั้งให้นายปรีชา เศขรฤทธ์ิ กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ) กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี  
 
  - เห็นดว้ย 497,208,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.6244 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
  - ไม่เห็นดว้ย 1,751,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3509 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ  
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
  - งดออกเสียง 123,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0247 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ    
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
 3.  อนุมติัเลือกตั้งให้นางแน่งน้อย ณ ระนอง  กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอแทน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
 

  -  เห็นดว้ย 482,177,594 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 96.6128 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
  -  ไม่เห็นดว้ย 16,814,404 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 3.3691 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
  -  งดออกเสียง 90,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0181 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ     
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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8.2  กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

  ประธานฯ รายงานว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2554 ท่ีประชุมมีมติอนุมติั
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวภ้ายในวงเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดลา้นห้าแสนบาท) ซ่ึงบริษทัมีการจ่าย
ค่าตอบแทนจริง จาํนวน 7,378,000 บาท (เจ็ดลา้นสามแสนเจ็ดหม่ืนแปดพนับาท) ประกอบดว้ยเงินเดือน 
โบนสั และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ ซ่ึงไม่รวมของกรรมการผูซ่ึ้งมีฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั ดงัน้ี   
 

-   กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกจะไดรั้บเบ้ียประชุมในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังละ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาท) และกรรมการอิสระ หรือ
กรรมการบุคคลภายนอกซ่ึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนของบริษทัจะ
ไดรั้บเบ้ียประชุมในการประชุม คร้ังละ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาท)    

 
- กรรมการอิสระซ่ึงดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ  หรือประธาน

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนจะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 25,000 บาท (สองหม่ืนห้า
พนับาท) 

 
- กรรมการผูซ่ึ้งมีฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่ไดรั้บเบ้ียประชุม 

 
ในปี 2555 น้ี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  และคณะกรรมการบริษทัได้

พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั 
แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2555 รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทาง
ผลกาํไรของบริษทัแลว้ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจ็ดลา้นแปดแสนบาท) ซ่ึงมากกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นปี 
2554 จาํนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท)   

 
 ในท่ีประชุมมีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นก่อนการลงมติ จาํนวน 1 ราย โดยมีสาระสาํคญั 
คือ ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น ขอให้บริษทัใชร้ะบบ Incentive แทนค่าตอบแทนในรูปของ
วงเงิน เพราะระบบ Incentive จะเป็นวิธีท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่กรรมการในการปฏิบติัหนา้ท่ีได้
ดีกวา่ 
 นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย  ์แจ้งต่อท่ีประชุมว่าจะรับขอ้คิดเห็นของผูถื้อหุ้นไว้
พิจารณา และร่วมกบันางบุษบา ดามาพงศ ์ช้ีแจงว่าตามท่ีบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจ็ดลา้นแปดแสนบาท) นั้น 
เน่ืองจากในปี 2554 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ด
ลา้นห้าแสนบาท) และไดช้าํระไปจริง 7,378,000 บาท (เจ็ดลา้นสามแสนเจ็ดหม่ืนแปดพนับาท)  โดยในปี 
2555 น้ี เม่ือพิจารณาจากแผนการประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ไดแ้ก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม  ส่ิงแวดลอ้ม   รวมถึงความเหมาะสมต่าง ๆ  เม่ือ 
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เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัแล้ว 
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 
2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจ็ดลา้นแปดแสนบาท) ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย 
เงินเดือน โบนสั และค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ซ่ึงไม่ร่วมของกรรมการผูซ่ึ้งมีฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  

 
มติกาํหนดค่าตอบแทนจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวน

คะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555 ภายใน

วงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจ็ดลา้นแปดแสนบาท) ดว้ยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่นอ้ยกว่าสองในสาม 
ดงัน้ี  

  
- เห็นดว้ย 498,632,498 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.9098 ของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
- ไม่เห็นดว้ย 412,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0826 ของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
- งดออกเสียง 38,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0076 ของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
 
ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระครบถว้นแลว้ ส่วนการพิจารณา

เร่ืองอ่ืนๆ นั้น บริษทัไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม โดย
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมได้ทางเว็บไซด์ของบริษัท  คือ 
www.scasset.com หมวด Corporate ระหว่างวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ปรากฏว่าไม่มี
ผูถื้อหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้แต่อยา่งใด ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัไดแ้จง้ผลผา่น
ทางเวบ็ไซดข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหผู้ถื้อหุน้รับทราบแลว้ 
  

อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง 
กาํหนดว่าผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะ
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ด ้ 
   
  ในท่ีประชุมมีผูถื้อหุน้สอบถามก่อนปิดการประชุม จาํนวน 3 ราย โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

1.  อยากทราบวา่ในปี 2555 บริษทัมีเป้าหมายการเติบโตเท่าไร 
 

2.  ในปี 2554 อตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทั เท่ากบั 38.1% อยากทราบวา่ในปี 2555 อตัรา
กาํไรขั้นตน้ของบริษทัประมาณเท่าไร 
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3. ในปี 2554 สัดส่วนรายไดก้ารขายโครงการแนวสูงของบริษทัเท่ากบั 10% และ

โครงการแนวราบเท่ากบั 90% อยากทราบวา่ทั้งสองโครงการมีอตัรากาํไรขั้นตน้เท่าไร   
 
4. จากราคาวสัดุก่อสร้างท่ีสูงข้ึน อยากทราบว่าในคร่ึงปีหลงับริษทัจะปรับราคาสินคา้

ข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
 
5. จากการปรับค่าแรงเป็น 300 บาท (สามร้อยบาท) นั้น อยากทราบว่าส่งผลกระทบต่อ

ตน้ทุนโดยรวมของบริษทัเท่าไร 
 
6. เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูซ้ื้อจากผลกระทบนํ้ าท่วมในปีท่ีผ่านมา อยากทราบว่า

บริษทัมีแผนการถมท่ีดินใหสู้งข้ึนจากถนนเท่าไร และมีมาตรการรองรับเหตุการณ์นํ้าท่วมอยา่งไร 
 
7. จากตน้ทุนท่ีดินท่ีมีราคาสูงข้ึน อยากทราบว่าบริษทัมีนโยบายสะสมท่ีดินและจดัการ

เก่ียวกบัท่ีดินอยา่งไร 
 

8. แผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใน 5 ปีขา้งหนา้ และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัเป็นอยา่งไร  
 

นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์ช้ีแจงขอ้สอบถามต่อท่ีประชุมขอ้ 1-3 เรืออากาศเอกกรี 
เดชชยั ช้ีแจงขอ้สอบถามต่อท่ีประชุมขอ้ 4-7 และนางบุษบา ดามาพงศ ์ ช้ีแจงขอ้สอบถามต่อท่ีประชุมขอ้ 
8. วา่ 
 

1. ในปี 2555 บริษทัตั้งเป้าหมายการเติบโตแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เป้าหมายของยอดขาย
ประมาณ 10,000 ลา้นบาท และเป้าหมายของรายไดจ้ะเติบโตไม่ตํ่ากวา่ 10%  

 
 2.   เน่ืองจากในปี 2555 น้ี ราคานํ้ ามนัมีการปรับสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจึงส่งผลให้ตน้ทุน
วตัถุดิบต่างๆ โดยรวมทั้ งทางตรงและทางอ้อมสูงข้ึนตาม ดังนั้น บริษทัจึงต้องบริหารต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสําหรับราคาขายนั้นบริษทัจะกาํหนดอัตรากําไรขั้นต้นให้อยู่ในสัดส่วนของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกนัเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  
 
 3.  ในปี 2554 บริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้จากการขายโครงการแนวราบและแนวสูงโดย
เฉล่ียประมาณ  34.3%  
 
 4. จากราคาวสัดุก่อสร้างท่ีสูงข้ึน และการปรับค่าแรงเป็น 300 บาท (สามร้อยบาท) 
ดงันั้น คาดว่าในไตรมาส 3 หรือ ไตรมาส 4 น้ี คาดว่าราคาบา้นทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมจะปรับข้ึนทั้งหมดแต่
จะข้ึนมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัสภาวะการแข่งขนัของตลาดดว้ย  
 
 5. จากการปรับค่าแรงเป็น 300 บาท (สามร้อยบาท) นั้น จะส่งผลกระทบต่อตน้ทุน
โดยรวมของบริษทั แต่ในปี 2555 รัฐบาลไดล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาก 30% เป็น 23% ซ่ึงการลด
อตัราภาษีดงักล่าวจะช่วยชดเชยกบัค่าแรงท่ีปรับข้ึนได ้
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6. โดยปกติระดบัพื้นดินในโครงการของบริษทัจะสูงกว่าระดบัถนนปกติประมาณ 80 
เซ็นติเมตร ซ่ึงจากผลกระทบนํ้ าท่วมในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริหารมีนโยบายให้ถมดินโครงการให้
สูงข้ึน คือ ระดบัพื้นบา้นในโครงการจะสูงกว่าระดบันํ้ าท่วมสูงสุด 80 เซ็นติเมตร และนอกเหนือจากนั้น
บริษทัยงัมีมาตรการอ่ืนๆ เพื่อรองรับเหตุการณ์นํ้ าท่วม ไดแ้ก่ ออกแบบระดบัถนนทางเขา้โครงการให้สูง
กว่าระดบันํ้ าท่วม 60 เซ็นติเมตร ออกแบบร้ัวโครงการให้แขง็แรงยิ่งข้ึนเพื่อป้องกนันํ้ าเขา้โครงการ และ
สร้างระบบเปิด-ปิดประตูระบายนํ้าของโครงการแบบถาวรเพ่ือป้องกนัไม่ใหน้ํ้ าเขา้โครงการ  

 
7. จากตน้ทุนท่ีดินท่ีมีราคาสูงข้ึน บริษทัมีนโยบายสะสมท่ีดิน คือ จะซ้ือเฉพาะท่ีดินท่ีมี

ศกัยภาพเก็บไวแ้ต่ไม่ซ้ือท่ีดินมากเกินกว่า 20 % ของยอดขาย ซ่ึงการจดัซ้ือท่ีดินของบริษทัมีหลายช่องทาง 
เช่น ซ้ือจากผูม้าเสนอขาย และสาํรวจสภาพท่ีดินและติดต่อซ้ือเอง    

 
8.  แผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใน 5 ปีขา้งหนา้ คือ เป็นบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

แบบครบวงจรเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูส้นใจโดยทัว่ไป ซ่ึงเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ
ภายใตก้ารบริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัคือ ในปี 2555 
บริษทัตั้งเป้าหมายยอดขาย 10,000 ลา้นบาท ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมีท่ีดินท่ีรอการพฒันาสามารถสร้างรายได้
อย่างต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัในการบริหารงานนั้นบริษทัจะดาํเนินธุรกิจอย่างระมดัระวงัเพ่ือให้เกิดความ
เส่ียงนอ้ยท่ีสุด โดยจะสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ืองและอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม 

 
 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชุมพิจารณาและไม่มีขอ้สอบถามอีก ประธานฯ 

จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี และขอปิดประชุม 
 
 
ปิดประชุม   เวลา 12.15 นาฬิกา 
 
                                                                          
                                                                                    
     

ลงช่ือ ________________________________ 
(นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ) 

 
 
 
 

ประธานท่ีประชุม 

ลงช่ือ ________________________________ 
 (นายสมบูรณ์ คุปติมนสั) 

เลขานุการบริษทั 

 


