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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2556 

 
 เวลาและสถานที+ 
ประชมุวนัพฤหสับดีที� 4  เมษายน  พ.ศ. 2556  เวลา  13.45  น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั 'น2 โรงแรมเจ้าพระยา

ปาร์ค เลขที� 247  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  
 
รายชื+อคณะกรรมการที+เข้าร่วมประชุม 

1. นายอภิสทิธิ4  รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการบริษัทฯ 

2. รศ.พรสริิ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ 

3. นายสรุศกัดิ4 จนัโทริ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ 

4. นายวิทรู สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

5. นายอนวชั สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท 

6. นางวารุณี สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท 

7. นายขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมการบริษัท 

8. นายอารีย์ ชวลติชีวินกลุ กรรมการบริษัท 

9. นายนิธิ ภทัรโชค กรรมการบริษัท 

 

รายชื+อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จาํกัด 

1.    นายพิศิษฐ์   ชีวะเรืองโรจน์ 

2.    นายกรมณัฑ์   จตรุพรพรหม 

3.    นางสาวทิพย์ธญัญา  ศิริเงิน 

จาํนวนผู้ถอืหุ้นที+เข้าร่วมประชุม  
  นายอภิสทิธิ4  รุจิเกียรติกําจร  ประธานกรรมการบริษัทฯ  เป็นประธานที�ประชมุ  แถลงวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ

ด้วยตนเองจํานวน 136 ราย และที�รับมอบฉนัทะจํานวน 362 ราย รวมทั 'งสิ 'น 498 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นทั 'งสิ 'น 1,858,025,966    

หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 86.35 ของจํานวนหุ้น ที�จําหนา่ยได้ทั 'งหมด และ ได้กลา่ววา่องค์ประชมุครบแล้ว เนื�องจากมีผู้ ถือหุ้นมาเข้า 
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ร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ยี�สบิห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั 'งหมด     และนบัจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีง

ในที�ประชมุได้เกินกวา่หนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั 'งหมดของบริษัทฯตามที�ได้ระบไุว้ในข้อ 37 ของข้อบงัคบั

ขอบริษัทฯ จึงถือวา่ครบองค์ประชมุ 

  การดาํเนินการประชุม 
1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง โดยได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ทา่นผู้ ถือ

หุ้น แตล่ะทา่นแล้ว ซึ�งบตัรลงคะแนนที�ผู้ ถือหุ้นได้รับทั 'งหมดจะมี จํานวน 13 แผน่ รวม 11 วาระ สาํหรับวาระที� 2 เรื�อง พิจารณา

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2555 เป็นวาระรับทราบเทา่นั 'น วาระนี 'ไมต้่องมีการลงมติจากที�ประชมุผู้ ถือ

หุ้น 

2. เมื�อจบการรายงานในแตล่ะวาระ จะขอให้ที�ประชมุลงคะแนนเสยีง ทั 'งนี ' เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการ

ดําเนินการประชมุ จะใช้วิธีขอให้ผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะงดออกเสยีงหรือลงคะแนนไมเ่ห็นชอบยกมือขึ 'น เพื�อให้เจ้าหน้าที� เข้าไปเก็บ

บตัรลงคะแนน  สาํหรับทา่นผู้ ถือหุ้นที�ไมไ่ด้ยกมือ จะถือวา่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั 'น วิธีการนบัคะแนน จะใช้การสแกนตาม 

barcode  และเมื�อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว  นายวฒุิเมธ  ผู้ดําเนินรายการ จะประกาศผลให้ที�ประชมุทราบ ซึ�งจะแสดง

จํานวนคะแนนเสยีงในสว่น "เห็นด้วย"  "ไมเ่ห็นด้วย" และ "งดออกเสยีง" 

3. ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม ขอให้ยกมือ และ

เมื�อประธานในที�ประชมุอนญุาตแล้ว ขอให้แถลงชื�อให้ที�ประชมุทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถามที�ตรงกบัระเบียบ

วาระเทา่นั 'น หากจะเสนอหรือถามเรื�องอื�น ขอให้เสนอหรือถามเมื�อประชมุจบระเบียบวาระตา่งๆ แล้ว 

4. ในการเสนอความเห็นหรือคําถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชบัเพื�อให้การประชมุมีประสทิธิภาพ และ

ไมเ่สยีเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ4ในการดําเนินการที�เหมาะสม 

  ในลาํดบัถดัไป นายวฒุิเมธ ได้เชิญนายอภิสทิธิ4 รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการบริษัทฯ (“ประธานฯ”) ทํา

หน้าที�ประธานที�ประชมุ และเริ�มการประชมุตามระเบียบวาระที�ได้แจ้งในหนงัสอืเชิญประชมุ ดงัตอ่ไปนี ' 

 

วาระที+ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครั4งที+ 1/2555 เมื+อวันที+ 1 ตุลาคม  2555 

 ประธานฯ ได้ชี 'แจงตอ่ที�ประชมุวา่ บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 'งที� 1/2555 และจดัสง่ให้ผู้

ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุด้วยแล้ว ปรากฏตามสง่ที�สง่มาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณารายงาน

ดงักลา่วแล้วและเห็นสมควรเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 'งที� 1/ 2555 
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 ประธานฯ ได้สอบถามที�ประชมุวา่มีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเกี�ยวกบัรายงานการประชุมดงักลา่วหรือไม่ เมื�อไม่มีคําถาม

หรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนี 'และมีมติที�ประชมุ ดงันี ' 

มติที�ประชมุ ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั 'งที� 1/2555 เมื�อวันที�             

1 ตลุาคม 2555   

   มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงันี ' 

    เห็นด้วย  1,855,026,544 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ  99.84 

    ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ         -   

   งดออกเสยีง         2,999,422 เสยีง คิดเป็นร้อยละ          0.16    

  

   วาระที+ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯประจาํปี 2555 

นายวิทรู สริุยวนากลุ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้แถลงต่อที�ประชุมฯ ถึงผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที�

ผ่านมา โดยสรุปดงันี ' ณ สิ 'นปี 2555 บริษัทฯมีสาขาทั 'งสิ 'น 20 สาขา โดยสาขาที�เปิดใหม่ในปี 2555 จํานวน 7 สาขา คือ สาขา

สกลนคร สาขานครพนม สาขาชยัภูมิ สาขาสริุนทร์ สาขาพิษณุโลก สาขาลําพูน และ สาขามกุดาหาร โดยมีพื 'นที�ขาย รวมทั 'งสิ 'น 

481,556 ตารางเมตร 

          ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสทุธิ เท่ากบั 10,782.57 ล้านบาท  เพิ�มขึ 'นจากปี 2554 จํานวน  2,594.72   

ล้านบาท  หรือเพิ�มขึ 'น 31.69 %  สาํหรับรายได้อื�นเท่ากบั 316.25 ล้านบาท เพิ�มขึ 'นจากปีที�ผ่านมา จํานวน 112.88  ล้านบาท หรือ 

เพิ�มขึ 'น 55.51 % โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการเพิ�มขึ 'นของรายได้ของการสง่เสริมการขาย คิดเป็นรายได้รวมเท่ากบั 11,098.82 ล้าน

บาทเพิ�มขึ 'น 32.27%  สาํหรับกําไรขั 'นต้นปี 2555 เท่ากบั 1,616.47 ล้านบาท เพิ�มขึ 'นจากปีที�ผ่านมา 306.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

23.36 %  หากเปรียบเทียบกบัรายได้จากการขายสทุธิ อตัรากําไรขั 'นต้นคิดเป็นร้อยละ 15.00 ซึ�งลดลงจากปี2554 ประมาณ 1% 

เนื�องจากมีการเปิดสาขาพร้อมๆกนัและจดัรายการสง่เสริมการขาย และการโฆษณา จึงเป็นสาเหตทํุาให้อตัรากําไรขั 'นต้นลดลง  

  บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2555 เท่ากบั 958.63 ล้านบาท เพิ�มขึ 'นจากปี 2554 จํานวน  255.76  

ล้านบาท หรือเพิ�มขึ 'นร้อยละ 36.39 คา่ใช้จ่ายดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ  8.89 ของยอดขาย ซึ�งเป็นอตัราสว่นที�เพิ�มขึ 'นเมื�อเปรียบเทียบ 

กบัปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 8.58 ของยอดขาย ปี 2554  ทั 'งนี 'เป็นผลจากการเพิ�มขึ 'นของจํานวนสาขาและพนกังาน  โดยที�มีบางสาขา

ยงัไมเ่ปิดทําการ  หรือเพิ�งเปิดทําการไปไมน่าน  ในขณะที�บริษัทฯต้องเตรียมรับพนกังานไว้ก่อน  
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  บริษัทฯมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2555 จํานวน 609.00 ล้านบาท เพิ�มขึ 'น 118.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.13 

และมีสนิทรัพย์รวม ณ สิ 'นปี 2555 จํานวน 12,006.35 ล้านบาท เพิ�มขึ 'น 3,688.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.34   

   มติที�ประชมุ   วาระนี 'เป็นการรายงานผลการดําเนินงานเพื�อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ            

 

วาระที+ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯสาํหรับปี สิ 4นสุดวันที+ 31 ธันวาคม 2555 
ประธานฯ ได้แถลงให้ที�ประชมุฯ พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ งบกําไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีหนึ�งปี สิ 'นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม  2555 โดยมีรายละเอียดดงัที�ปรากฏในรายงานประจําปี 

2555 ซึ�งได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ

บริษัทตามลาํดบัแล้ว  

มติที�ประชมุ ที�ประชมุ อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สาํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีหนึ�งปีสิ 'นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม  2555 

              มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงันี '  

            เห็นด้วย  1,855,025,944 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ      99.84    
    ไมเ่ห็นด้วย  600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
    งดออกเสยีง       2,999,422 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.16 
   

วาระที+ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2555 เป็นสาํรองตามกฎหมายและการจ่าย 

 ปันผล   

นายวิทรู สริุยวนากลุ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ได้แถลงต่อที�ประชุมว่า ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจดัสรรเงินจาก

กําไรสุทธิเป็นเงินกําไรสะสมสํารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ  จนกว่าจะครบร้อยละ 10  ของทุนจด

ทะเบียน  ดงันั 'นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจํานวน 30.50 ล้านบาท หรือ เท่ากับร้อยละ 5.0082 ของกําไรสทุธิ

ประจําปี 2555  และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิสําหรับปีที�เหลือจากหกัเงินสํารอง

ตา่งๆ ทกุประเภทตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯตามกฎหมาย  หากไมม่ีเหตจํุาเป็นอื�นใดและการจ่ายเงินปันผลนั 'นไม่มี

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนยัสําคญั ซึ�งได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว  เมื�อครั 'งออกหนงัสือชี 'ชวนนําเสนอขาย

หุ้นสามญัให้กบัประชาชนทั�วไปเมื�อเดือนสงิหาคม  2552  โดยในปีนี 'บริษัทฯมีการจ่ายปันผล ดงันี ' 
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1.   การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน 358,611,964 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

บริษัทฯ  ในอตัรา 6 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่หุ้นทั 'งสิ 'นไมเ่กิน 358,611,964.00 บาท หรือคิดเป็นอตัราการ

จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.166666666667 บาท ตอ่หุ้น ทั 'งนี 'ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้น

ปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.166666666667 บาท 

2.   การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.018518518519 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 39,845,773.78 บาท 

รวมการจ่ายปันผลทั 'งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด เทา่กบัอตัราหุ้นละ 0.185185185186 บาท คิดเป็นจํานวน

เงินรวมทั 'งสิ 'นประมาณ 398,457,737.78 บาท (สามร้อยเก้าสบิแปดล้านสี�แสนห้าหมื�นเจ็ดพนัเจ็ดร้อยสามสบิเจ็ด

บาทเจ็ดสบิแปดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 68.8873 ของกําไรสทุธิประจําปี 2555 ภายหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย

แล้ว ซึ�งอตัราการจ่ายปันผลครั 'งนี 'เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั 'งหมดจะถกูหกัภาษี 

ณ ที�จ่าย ตามอตัราที�กฎหมายกําหนด  

โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิรับเงินปันผลทั 'งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวนัจนัทร์ที� 11 มีนาคม 

2556 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา  225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ.2535 โดยวิธี

ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัองัคารที� 12 มีนาคม 2556 และกําหนดจ่ายปันผลในวนัศกุร์ที� 3 พฤษภาคม  

2556   เมื�อได้พิจารณาแล้วที�ประชมุฯ จึงได้ลงมติดงัตอ่ไปนี ' 

มติที�ประชมุ   ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นสาํรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ ถือ

หุ้นตามที�คณะกรรมการเสนอ 

   มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงันี ' 

เห็นด้วย  1,855,028,164 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ     99.84  

    ไมเ่ห็นด้วย             - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
    งดออกเสยีง       2,997,802   เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.16       
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วาระที+  5      พิจารณาอนุมัติเพิ+มทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามัญจํานวนรวม  373,333,321 หุ้น มูลค่าที+ตราไว้   

หุ้นละ 1 บาท 

 ประธานฯขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเพิ�มทนุจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทนุจดทะเบียนอยู่ 2,239,999,926 .00

บาท เพิ�มเป็น 2,613,333,247.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวนรวม 373,333,321  หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้ 1 บาท เพื�อรองรับการ

จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั จํานวน 358,611,964 หุ้น และรองรับการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื 'อหุ้นสามญัของบริษัทฯ

ครั 'งที�1(GLOBAL-W) ตามการปรับสทิธิใหมจํ่านวน 14,721,357 หุ้น  

          มติที�ประชมุ ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิให้เพิ�มทนุจดทะเบียนบริษัทฯตามที�เสนอ  

    มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงันี ' 
    เห็นด้วย  1,855,028,164 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ    99.84 

    ไมเ่ห็นด้วย       - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
    งดออกเสยีง       2,997,802  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.16       

 

วาระที+ 6 พิจารณาอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์บริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื+นที+เกี+ยวข้องอัน 

   เนื+องมาจากการเพิ+มทุน   

 ประธานฯ ชี 'แจงว่าด้วยบริษัทฯมีการจดทะเบียนเพิ�มทุนตามวาระที� 5 ดงันั 'นบริษัทฯจึงต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 4 และหนงัสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 4  เรื�องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ�มทุน  ตลอดจน

เอกสารสาํคญัอื�นที�เกี�ยวข้อง (ถ้ามี) 

มติที�ประชมุ ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิให้แก้ไขเอกสารสาํคญัของบริษัทฯ  เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุ

จดทะเบียนของบริษัทฯ  

  มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงันี ' 

  เห็นด้วย  1,855,028,164 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.84  

    ไมเ่ห็นด้วย             - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  -  
    งดออกเสยีง      2,997,802 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.16  
 
 



7 

 
 
 

 

วาระที+ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที+เพิ+ม  373,333,321 หุ้น  เพื+อรองรับการจ่ายปันผลใน

   รูปของหุ้นปันผล จํานวนรวม 358,611,964 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือGLOBAL-W 

   ที+เหลืออยู่ตามการปรับสิทธิใหม่จาํนวน 14,721,357หุ้น 

       ประธานฯขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัสว่นที�เพิ�ม จํานวนรวม 373,333,321 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้ 1 

บาท เพื�อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั จํานวน 358,611,964 หุ้น และรองรับการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื 'อ

หุ้นสามญัของบริษัทฯครั 'งที�1(GLOBAL-W) ตามการปรับสทิธิใหมจํ่านวน 14,721,357 หุ้น   

มติที�ประชมุ ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามวตัถปุระสงค์ตา่งๆที�เสนอ 

  มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงันี ' 

    เห็นด้วย  1,855,028,164 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.84 

    ไมเ่ห็นด้วย             - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

    งดออกเสยีง       2,997,802   เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.16   

     

วาระที+  8 พิจารณาแต่งตั 4งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2556 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที�ประชุมว่า การจดัทํางบการเงินบริษัทฯ ประจําปี 2556 นั 'น บริษัทฯขอนําเสนอให้ที�ประชุม    

ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตั 'งผู้สอบบญัชี  สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2556  คือ นายพิศิษฐ์         

ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 3425  แห่งบริษัท       

เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี2556  และกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 2.00     

ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน)  โดยราคานี 'ไมร่วมคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี  

มติที�ประชมุ ที�ประชมุอนมุตัิแตง่ตั 'งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2556 ตามที�นําเสนอ  

  มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงันี ' 

  เห็นด้วย  1,855,028,064 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       99.84   

    ไมเ่ห็นด้วย        100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.00  
    งดออกเสยีง       2,997,802   เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.16   
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วาระที+  9  พิจารณาแต่งตั 4งกรรมการแทนกรรมการที+ต้องออกตามวาระ 

นายวิทูร สริุยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร แถลงต่อที�ประชุมว่า  ในปีนี ' มีกรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุ

และต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระมีรายนามดงัตอ่ไปนี '  

1. นายอภิสทิธิ4  รุจิเกียรติกําจร  

2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 

3.  รศ.พรสริิ  ทิวาวรรณวงศ์ 

4. นายอนวชั สริุยวนากลุ  

 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหาแล้ว เห็นวา่กรรมการทั 'ง 4 

ทา่นเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

สามารถที�จะช่วยพฒันาบริษัทได้  ซึ�งที�ประชมุมีความเห็นสมควรแตง่ตั 'งกรรมการทั 'ง 4 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท

อีกวาระหนึ�ง แต ่ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์  ไมป่ระสงค์กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีก  เนื�องจากมีภารกิจเพิ�มขึ 'น  จึงขอลาออกก่อน

ครบกําหนดตามวาระเมื�อวนัที� 6 มีนาคม  พ.ศ. 2556  ตามที�บริษัทฯได้แจ้งขา่วผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้ทําการสรรหาและคดัเลอืก นายพรศกัดิ4 ศกัดิ4พนัธ์พนม เข้ามาดํารงตําแหนง่แทน 

มติที�ประชมุ ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเลอืกกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 3 ทา่นกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทฯอีกวาระหนึ�ง  และแตง่ตั 'งนายพรศกัดิ4 ศกัดิ4พนัธ์พนม เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ แทนกรรมการ

ที�ลาออก 1 ทา่น รวมทั 'งสิ 'น 4 ทา่น โดยได้พิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล ดงันี ' 

1. นายอภิสทิธิ4 รุจิเกียรติกําจร มีคะแนนเสยีง ดงันี ' 

 เห็นด้วย  1,855,028,064 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.84  

 ไมเ่ห็นด้วย       100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00   

 งดออกเสยีง      2,997,802   เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.16   

2. รศ.พรสริิ  ทิวาวรรณวงศ์ มีคะแนนเสยีง ดงันี ' 

 เห็นด้วย  1,855,028,064  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.84  

 ไมเ่ห็นด้วย      100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00    

 งดออกเสยีง      2,997,802  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.16    
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3. นายอนวชั     สริุยวนากลุ    มีคะแนนเสยีง ดงันี ' 

 เห็นด้วย 1,814,561,994 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.66 
 ไมเ่ห็นด้วย           40,466,170 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    2.18 

 งดออกเสยีง                  2,997,802 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.16 

 

4. นายพรศกัดิ4  ศกัดิ4พนัธ์พนม  มีคะแนนเสยีง ดงันี ' 

 เห็นด้วย 1,847,936,246 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.46 

 ไมเ่ห็นด้วย                 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 งดออกเสยีง     10,089,620 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.54 

 

วาระที+ 10      พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 

    ประธานฯได้ แถลงตอ่ที�ประชมุวา่ คา่ตอบแทนกรรมการ หมายถึงคา่ตอบแทนกรรมการที�มิใช่พนกังาน

ของบริษัทฯ รวมถึงคา่เบี 'ยประชุมกรรมการทกุคณะของบริษัทฯ ซึ�งจากข้อมลูของปีที�ผ่านมานั 'นจํานวนค่าตอบแทนกรรมการที�

จ่ายจริงไมเ่กินวงเงินที�ขออนมุตัิในแตล่ะปี ซึ�งมีรายละเอียด ดงันี ' 

     

 

        

 

     

    คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 จึงเห็นควรนําเสนอขออนมุตัิตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยจํานวนไม่

เกิน 6.00 ล้านบาท (หกล้านบาทถ้วน) ซึ�งเป็นจํานวนเทา่กบัปีที�ผา่นมา 

  มติที�ประชมุ ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการปี 2556 จํานวน 6.00 ล้านบาทตามเสนอ  

 

ปี จํานวนเงินที�ขออนมุตัิ(บาท) จํานวนเงินที�จ่ายจริง(บาท) 

2553 6,000,000 2,495,750 

2554 6,000,000 2,445,000 

2555 6,000,000 2,935,000 
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มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงันี ' 

 เห็นด้วย  1,855,028,064 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.84  

 ไมเ่ห็นด้วย                        100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.00    

 งดออกเสยีง               2,997,802 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.16  

 

วาระที+  11 เรื+องอื+นๆ   
 

  -  ไมม่ี  - 
 
ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อแนะนํา โดยมีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี '  

นายจตพุร เปลี�ยนเจริญ (ผู้ ถือหุ้น) :  ได้สอบถาม ดงันี ' 

⋅ ในปี 2556  บริษัทมีแผนการขยายสาขาอีก 12 สาขา นั 'นจะสง่ผลตอ่อตัรากําไรขั 'นต้น และอตัรากําไรสทุธิของปี ลดลงหรือไม ่

และบริษัทฯมีแนวทางแก้ไขอยา่งไร  

นายวิทรู สริุยวนากลุ  (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ' 

⋅ สาํหรับอตัรากําไรขั 'นต้นที�ลดลงนั 'น เกิดจากเรามีการเปิดสาขาใหม ่พร้อมๆกนั โดยมีการจดัโปรโมชั�น และการลดราคาสนิค้า 

อยา่งไรก็ตามบริษัทฯได้วางแผนเพื�อเพิ�มอตัรากําไรขั 'น จากสนิค้าประเภทHouse Brand หรือ Private Brand ซึ�ง ปัจจบุนั

บริษัทฯได้เร่งการนําเข้าสนิค้ากลุม่นี 'เพิ�มมากขึ 'น ซึ�งจะสง่ผลให้อตัรากําไรขั 'นต้นเพิ�มขึ 'นได้  สาํหรับอตัรากําไรสทุธิก็มีแนวโน้มที�

ดีขึ 'น เนื�องจากบริษัทฯมีการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารให้อยูใ่นระดบั ไมเ่กิน 9 % และในขณะเดียวกนัก็สง่ผลให้

อตัรากําไรสทุธิเพิ�มขึ 'นด้วย อีกประการหนึ�งคือบริษัทฯได้ลดคา่ใช้จ่ายด้านดอกเบี 'ยเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ�งก็สง่ผลให้กําไรสทุธิ

ของบริษัทฯเพิ�มขึ 'นตามด้วย  

นายศภุชยั จิยางคทิน (ผู้ ถือหุ้น) : ได้สอบถาม ดงันี ' 

⋅ เมกาโฮมของโฮมโปร จะมีผลกระทบหรือไม ่
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นายวิทรู สริุยวนากลุ  (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ' 

⋅ เราได้ดคููแ่ขง่ทกุคนที�อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยไม่ได้ประมาท และขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี 'เรายงัไม่ได้เห็นรูปแบบของ  

เมกาโฮม  ซึ�งแสดงให้เห็นวา่อตุสาหกรรมค้าวสัดกุ่อสร้างที�เราอยูน่ั 'นมีขนาดใหญ่ และนา่สนใจจึงทําให้มีคู่แข่งเพิ�มขึ 'น  โดยปีที�

ผ่านมานั 'นเรามี Strategic Partner (SCG Distribution) ที�มีบทบาทสําคญัในวงการวสัดุก่อสร้าง เข้ามาร่วมทุนซึ�งเสริมให้      

โกลบอลเฮ้าส์ แข็งแกร่งมากขึ 'นทั 'งในด้านการบริหาร และด้านการเงิน  นอกจากนี 'อยากเรียนให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบว่าปัจจุบนั

บริษัทฯได้ใช้เวลาในการจดัสนิค้าเข้าร้านใหม(่ Set up store) โดยใช้เวลาเพียง 15 วนัเทา่นั 'น ซึ�งสามารถทําการจําหน่ายสินค้า

ในวนัถดัไปได้เลย 

นายบญุชยั งามวิทย์โรจน์ (ผู้ ถือหุ้น) : ได้สอบถามดงันี ' 

⋅ โกลบอลเฮ้าส์ นอกจากมีการขายวสัดกุ่อสร้างแล้ว ยงัมีบริการรับติดตั 'ง หรือไม ่

นายวิทรู สริุยวนากลุ  (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ' 

⋅ เรามีบริการติดตั 'ง สาํหรับงานบางประเภทแบบที�ไมม่ีปัญหาตอ่เนื�อง  เช่น เครื�องทํานํ 'าอุน่ และเฟอร์นิเจอร์ครัว ที�เรานําเข้ามา

ขายเทา่นั 'น เพราะจะได้ไมเ่ป็นการแขง่ขนักบัผู้ รับเหมารายยอ่ย ที�สว่นใหญ่เป็นลกูค้าของโกลบอลเฮ้าส์   

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย : ได้สอบถามดงันี ' 

⋅ จากการที�มีStrategic Partner เข้ามานั 'น ได้มีความร่วมมือกนัในเรื�องใดบ้าง เพื�อเป็นการลดต้นทนุและเพิ�มกําไร และนโยบาย

ด้านสนิค้าจะมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งไร   

นายวิทรู สริุยวนากลุ  (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ' 

⋅ เรามีความร่วมมือกบั Strategic Partner ใน 3 เรื�อง คือ การ Sourcing สนิค้าร่วมกนัเพื�อให้ได้ปริมาณ ที�ทําให้ต้นทนุสนิค้าที�

ตํ�าลง   เรื�องถดัมาคือ Logistic เนื�องจากในปีนี 'เราจะมีการทําศนูย์กระจายสนิค้า (DC) ซึ�งทาง Strategic Partner ของเรามี

ความชํานาญในด้านนี 'มาก ซึ�งจะช่วยให้โกลบอลเฮ้าส์ทําการขนสง่และกระจายสนิค้าให้มีประสทิธิภาพมากขึ 'น สว่นเรื�อง 

สดุท้ายคือ เรื�องบคุคลากร โดยมีทีมงานเข้ามาช่วยงานด้านบริหารมากขึ 'น สง่ผลให้เรามีความแข็งแกร่งมากขึ 'น และสาํหรับ

ด้านสนิค้ายงัคงมีนโยบายเดิม แตเ่ราก็ไมไ่ด้ปิดกั 'น โดยเราก็พยายามหาสนิค้าที�มีคณุภาพเข้ามาเสริมตลอด  
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 เมื�อที�ประชมุไมม่ีคําถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว ประธานฯจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ที�ได้สละ

เวลาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 และกลา่วปิดประชมุ 

 

 

 
 

ปิดประชุม ประธานฯกลา่วปิดประชมุเวลาประมาณ  15.45 น.  
                              
 
 
 
 
 

 ________________________________ 
                      (นายอภิสทิธิ4    รุจิเกียรติกําจร) 

                                                     ประธานกรรมการบริษัท                                                   
                 ประธานในที�ประชมุ 

 
 


