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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2557 

 

 วัน เวลาและสถานทปีระชุม 

ประชมุวนัพธุที 9  เมษายน 2557  เวลา 13.30  น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชนั 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรม

เจ้าพระยาปาร์ค เลขที 247  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  

 

รายชือกรรมการทีเข้าร่วมประชุม 

1. นายอภิสทิธิ   รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการบริษัทฯ 

2. รศ.พรสริิ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบฯ 

3. นายพรศกัดิ ศกัดิ พนัธ์พนม กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ 

4. นายสรุศกัดิ จนัโทริ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ 

5. นายวิทรู สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

6. นายอนวชั สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท 

7. นางวารุณี สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท 

8. นายขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมการบริษัท 

9. นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการบริษัท 

 

รายชือผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จาํกัด 

1. นายพิศิษฐ์   ชีวะเรืองโรจน์ 

2. นายเมธี  รัตนศรีเมธา 

 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

เป็นการลว่งหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯตังแต่วันที 26 พฤศจิกายน 

2556 ถึงวันที 31 มกราคม 2557 ทีผ่านมานัน ซึงไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพือให้ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเพือกําหนดเป็นระเบียบวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครังนี  
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จาํนวนผู้ถอืหุ้นทีเข้าร่วมประชุม  

 นายอภิสทิธิ  รุจิเกียรติกําจร  ประธานกรรมการบริษัทฯเป็นประธานทีประชุม มอบหมายให้ นายวุฒิเมธ 

ภักดีวฒุิ ทําหน้าทีผู้ ดําเนินรายการ  โดยกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ และแถลงต่อทีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองจํานวน 139 ราย และทีรับมอบฉันทะจํานวน 577 ราย รวมทังสิน 716 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นทังสิน 

2,167,451,698 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 82.94 ของจํานวนหุ้น ทีจําหน่ายได้ทังหมด และ ได้กล่าวว่าองค์ประชุมครบแล้ว 

เนืองจากมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ายีสบิห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทังหมด และ

นบัจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสยีงในทีประชมุได้เกินกว่าหนงึในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัทฯ

ตามทีได้ระบไุว้ในข้อ 37 ของข้อบงัคบัขอบริษัทฯ จงึถือว่าครบองค์ประชมุ  

  การดําเนินการประชุม 

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้

ท่านผู้ ถือหุ้น แต่ละท่านแล้ว ซงึบตัรลงคะแนนทีผู้ ถือหุ้นได้รับทงัหมดจะมี จํานวน 15 แผ่น รวม 13 วาระ สําหรับวาระที 2 

เรือง พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2556 เป็นวาระรับทราบเท่านัน วาระนีไม่ต้องมีการ

ลงมติจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เมือจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอให้ทีประชมุลงคะแนนเสยีง ทงันี เพือความสะดวกและรวดเร็วใน

การดําเนินการประชมุ จะใช้วิธีขอให้ผู้ ถือหุ้นทีประสงค์จะงดออกเสยีงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึน เพือให้เจ้าหน้าที 

เข้าไปเก็บบตัรลงคะแนน  สาํหรับท่านผู้ ถือหุ้นทีไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนนั วิธีการนบัคะแนน จะใช้

การสแกนตาม barcode  และเมือเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว  นายวุฒิเมธฯ  ผู้ ดําเนินรายการ จะประกาศผลให้ที

ประชมุทราบ ซงึจะแสดงจํานวนคะแนนเสยีงในสว่น "เห็นด้วย"  "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสยีง" 

3. ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม ขอให้ยก

มือ และเมือประธานในทีประชมุอนญุาตแล้ว ขอให้แถลงชือให้ทีประชมุทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถามที

ตรงกบัระเบียบวาระเท่านนั หากจะเสนอหรือถามเรืองอืน ขอให้เสนอหรือถามเมือประชมุจบระเบียบวาระต่างๆ แล้ว 

4. ในการเสนอความเห็นหรือคําถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพือให้การประชุมมี

ประสทิธิภาพ และไม่เสยีเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการดําเนนิการทีเหมาะสม 

  ในลาํดบัถดัไป นายวฒุิเมธฯ ได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นคนกลางในการตรวจ

นับคะแนนในครังนี โดยมี นายอนุสรณ์ ลิขิตอํานวยชัย  ได้ให้เกียรติเป็นผู้ แทนจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย หลังจากนันได้       

เรียนเชิญ นายอภิสิทธิ  รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการบริษัทฯ (“ประธานฯ”) ทําหน้าทีประธานทีประชุม และเริมการ

ประชมุตามระเบียบวาระทีได้แจ้งในหนงัสอืเชิญประชมุ ดงัต่อไปน ี
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วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครังที 1/2556 เมือวันที 20 กันยายน  2556 

 ประธานฯ ได้ชีแจงต่อทีประชมุว่า บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครังที 1/2556 และ

จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามส่งทีส่งมาด้วย1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯได้

พิจารณารายงานดงักลา่วแล้วและเห็นสมควรเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง

ที 1/ 2556 

 ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกียวกับวาระนีหรือไม่ เมือไม่มีคําถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จงึขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีและมีมติทีประชมุ ดงันี 

มติทีประชมุ : ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครังที 1/2556 เมือวันที  20 กันยายน 

2556   

  มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงัน ี

    เห็นด้วย  2,178,056,086 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ  99.91 

    ไม่เห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ         -  

   งดออกเสยีง        1,932,175 เสยีง คิดเป็นร้อยละ          0.09    

  

 วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯประจาํปี 2556 

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชติุกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

แถลงต่อทีประชุมฯ ถึงผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีทีผ่านมา โดยสรุปดังนี ณ สินปี 2556 บริษัทฯมีสาขา

ทังสิน 27 สาขา โดยสาขาทีเปิดใหม่ในปี 2556 จํานวน 7 สาขา คือ สาขาแพร่ ลําปาง น่าน สโุขทัย บ้านไผ่(ขอนแก่น) 

กําแพงเพชร และ อบุลราชธาน ีโดยมีพืนทีขาย รวมทงัสนิ 661,809 ตารางเมตร 

          ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสทุธิ เท่ากับ 14,302.44 ล้านบาท  เพิมขึนจากปี 2555 จํานวน  

3,519.87   ล้านบาท  หรือเพิมขึน 32.64 %  สําหรับรายได้อืนเท่ากับ 434.25 ล้านบาท เพิมขึนจากปีทีผ่านมา จํานวน 

126.89  ล้านบาท หรือ เพิมขึน 41.29 % โดยมีปัจจัยหลกัมาจากการเพิมขึนของรายได้ของการส่งเสริมการขาย คิดเป็น

รายได้รวมเท่ากับ 14,736.69 ล้านบาทเพิมขึน 32.88%  สําหรับกําไรขันต้นปี 2556 เท่ากับ 2,188.95 ล้านบาท เพิมขึน

จากปีทีผ่านมา 572.48 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35.41 %  หากเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายสทุธิ อัตรากําไรขันต้นคิด

เป็นร้อยละ 15.30 ซงึเพิมขนึจากปี2555 ประมาณ 0.30%  
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  บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2556 เท่ากบั 1,388.42  ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2555 จํานวน  

429.79  ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 44.83 ค่าใช้จ่ายดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 9.70 ของยอดขาย ซงึเป็นอตัราสว่นทีเพิมขึน

เมือเปรียบเทียบ กบัปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 8.90 ของยอดขาย ปี 2555  ทงันีเป็นผลจากการเพิมขึนของจํานวนสาขาและ

พนกังาน  โดยทีมีบางสาขายงัไม่เปิดทําการ  หรือเพิงเปิดทําการไปไม่นาน  ในขณะทีบริษัทฯต้องเตรียมรับพนกังานไว้ก่อน  

  บริษัทฯมีกําไรสทุธิสาํหรับปี 2556 จํานวน 885.02 ล้านบาท เพิมขนึ  257.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

40.96 และมีสินทรัพย์รวม ณ สินปี 2556 จํานวน 16,046.40 ล้านบาท เพิมขึน 4,032.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

33.57   

มติทีประชมุ :  วาระนีเป็นการรายงานผลการดําเนินงานเพือทราบ จงึมิได้มีการลงมติ            

 

วาระที 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชติุกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 

แถลงให้ทีประชมุฯพิจารณาและอนมุติังบดลุ งบกําไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีหนงึปี สนิสดุวนัที 31 ธันวาคม  2556 โดยมีรายละเอียดดงัทีปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ซงึ

ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ

บริษัทตามลาํดบัแล้ว โดยสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี  

รายการ งบการเงิน 

ปี 2556 ปี 2555 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 16,046.40 12,013.71 

หนีสนิรวม (ล้านบาท) 5,745.62 3,109.50 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 10,300.78 8,904.21 

รายได้รวม (ล้านบาท) 14,736.69 11,089.93 

กําไรสทุธิสาํหรับปี (ล้านบาท) 885.02 627.86 

กําไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.3437 0.2899 

 

ประธานฯ ได้สอบถามทีประชมุว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเกียวกบัวาระนหีรือไม่ โดยมีผู้ซกัถามดงันี       
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คณุวิภา สวุณิชย์ (ผู้ รับมอบอํานาจในนามสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) : มีประเด็นสอบถามทีประชมุ ดงัน ี

1. ประสงค์ให้อธิบายสาเหตุของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2556 ทีเพิมขึนจากปี2555 

ประมาณ ร้อยละ 45 มาจากอะไร   

นายวิทรู สริุยวนากลุ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร:  ได้ตอบข้อซกัถาม ดงัน ี

          สาํหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีเพิมขนึในปี 2556 นนัมีปัจจยัหลกัมาจากนโยบายของภาครัฐเรือง

ค่าแรงขนัตํา 300 บาท โดยต้องจ่ายพร้อมกนัทงัหมดทวัประเทศ ซงึบริษัทต้องจ่ายค่าแรงขนัตําให้กับพนักงานใหม่ และทํา

การปรับฐานเงินเดือนให้แก่พนกังานเดิมทีมีเงินเดือนอยู่ในระดบัใกล้เคียงขนัตําด้วย  

 ประธานฯ เสนอต่อทีประชมุเพือพิจารณา    

มติทีประชมุ : ทีประชมุ อนมุติังบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

หนงึปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม  2556 

              มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงันี  

            เห็นด้วย  2,194,879,482 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ      99.91    

    ไม่เห็นด้วย      - เสยีง คิดเป็นร้อยละ           - 

    งดออกเสยีง       1,932,175 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.09 

   

วาระที 4   พิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรกําไรสุทธิประจาํปี 2556 เป็นสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

 น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อทีประชุมว่า 

ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจดัสรรเงินจากกําไรสทุธิเป็นเงินกําไรสะสมสํารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กําไรสทุธิ  จนกว่าจะครบร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน  ดังนันคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจํานวน 44.30 

ล้านบาท หรือ เท่ากบัร้อยละ 5.01 ของกําไรสทุธิประจําปี 2556  และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 30 ของกําไรสทุธิสาํหรับปีทีเหลือจากหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตาม

กฎหมาย  หากไม่มีเหตุจําเป็นอืนใดและการจ่ายเงินปันผลนันไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯอย่างมี

นยัสาํคญั ซงึได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว  เมือครังออกหนงัสอืชีชวนนําเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัประชาชนทัวไปเมือเดือน

สงิหาคม  2552  โดยในปีนีบริษัทฯมีการจ่ายปันผล ดงัน ี

1.   การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 435,536,220 หุ้น มลูค่าทีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ  ในอตัรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าหุ้นทงัสนิไม่เกิน 435,536,220.00 บาท  
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หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.16666666641 บาท ต่อหุ้น ทงันีในกรณีทีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษ

ของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 

0.16666666641 บาท 

2.   การจ่ายปันผลเป็นเ งินสดในอัตราหุ้ นละ  0.01851851849 บาท หรือ คิดเ ป็นจํานวนเ งินไม่เ กิน

48,392,913.33 บาท 

รวมการจ่ายปันผลทงัในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.1851851849 บาท (ทศนิยม 

10 ตําแหน่ง)  คิดเป็นจํานวนเงินรวมทงัสนิประมาณ 483,929,133.33 บาท (สีร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสองหมืนเก้า

พนัหนงึร้อยสามสบิสามบาทสามสิบสามสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 57.5612 ของกําไรสทุธิประจําปี 2556 ภายหลงัหัก

สาํรองตามกฎหมายแล้ว ซงึอตัราการจ่ายปันผลครังนีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทังหมด

จะถกูหกัภาษี ณ ทีจ่าย ตามอตัราทีกฎหมายกําหนด โดยกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลทังในรูปแบบของหุ้น

ปันผลและเงินสดปันผล ในวันจันทร์ที 17 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชือตามมาตรา  225 ของพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที           18 มีนาคม 2557 

(การให้สทิธิดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอน  เนืองจากต้องรอการอนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น)  และกําหนดจ่ายปันผลในวัน

องัคารที  29 เมษายน  2557   

ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกียวกับวาระนีหรือไม่ เมือไม่มีคําถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จงึขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีและมีมติทีประชมุ ดงันี 

มติทีประชมุ :  ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นสาํรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น

ตามทคีณะกรรมการเสนอ 

 

   มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงัน ี

เห็นด้วย  2,194,993,082 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ     99.91  

    ไม่เห็นด้วย             - เสยีง คิดเป็นร้อยละ          - 

    งดออกเสยีง       1,932,175   เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.09  
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วาระที 5      พิจารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนทียังไม่ได้ออกจาํหน่าย 

 ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 

2,613,333,247.00 บาท ลดเป็น 2,613,217,324.00 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนทียงัไม่ได้นําออกจําหน่าย 

จํานวน 115,923  หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจํานวนเงิน 115,923.00  บาท ซงึประกอบด้วย 

(1) หุ้นสามญัทีได้จดทะเบียนไว้เพือรองรับการจ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผล ตามมติทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2556 แต่ยงัไม่ได้จดัสรรจํานวน 1,174 หุ้น  และ 

(2) หุ้นสามญัทีได้จดทะเบียนไว้เพือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุ้นของบริษัทฯ ครังที 

 2 ,3 และ 4 ในส่วนทีเกินกว่าจํานวนหุ้ นสามัญทีจําเป็นต้องจดทะเบียนเพือรองรับการใช้สิทธิตาม

 ใบสาํคญัแสดงสทิธิทีบริษัทฯ ออกและจดัสรรจริงให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวนรวม 114,749 หุ้น 

เพือให้บริษัทฯ สามารถดําเนินการเพิมทนุจดทะเบียนเพือรองรับการจ่ายปันผล 

ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกียวกับวาระนีหรือไม่ เมือไม่มีคําถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จงึขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีและมีมติทีประชมุ ดงันี 

 มติทีประชมุ :  ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัให้ลดทนุจดทะเบียนบริษัทฯตามทีเสนอ  

    มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงัน ี

    เห็นด้วย  2,195,533,132 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ    99.91 

    ไม่เห็นด้วย       - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 

    งดออกเสยีง       1,932,175  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.09   

     

วาระท ี6 พิจารณาอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอืนทีเกียวข้องอัน

 เนืองมาจากการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ      

 ประธานฯ ชีแจงว่าด้วยบริษัทฯมีการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯตามวาระที 5 ดังนันบริษัทฯจึงต้องแก้ไข

หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และหนงัสอืรับรองบริษัทฯ ข้อ 4  เรืองทนุจดทะเบียนของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนบริษัทฯ  ตลอดจนเอกสารสาํคญัอืนทีเกียวข้อง (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกียวกับวาระนีหรือไม่ เมือไม่มีคําถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จงึขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีและมีมติทีประชมุ ดงันี 

มติทีประชมุ :  ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัให้แก้ไขเอกสารสาํคญัของบริษัทฯ  เพือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัทฯ  
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  มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงัน ี

  เห็นด้วย  2,195,538,633 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.91  

    ไม่เห็นด้วย                  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       -  

    งดออกเสยีง        1,932,175 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.09  

 

วาระที 7 พิจารณาอนุมัติเพิมทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามัญจาํนวนรวม 435,536,220  หุ้น มูลค่าทีตราไว้ หุ้นละ 

1 บาท 

      ประธานฯขอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ เพิมทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 

2,613,217,324.00 บาท เพิมเป็น 3,048,753,544.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวนรวม 435,536,220   หุ้น      มูล

ค่าทีตราไว้ 1 บาท เพือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั  

ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกียวกับวาระนีหรือไม่ เมือไม่มีคําถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จงึขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีและมีมติทีประชมุ ดงันี 

มติทีประชมุ : ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัให้เพิมทนุจดทะเบียนบริษัทฯตามทีเสนอ 

  มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงันี 

    เห็นด้วย  2,195,566,133 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.91 

    ไม่เห็นด้วย             - เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 

    งดออกเสยีง       1,932,175   เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.09  

   

วาระที  8 พิจารณาอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯตลอดจนเอกสารอืนทีเกียวข้องอัน

 เนืองมาจากการเพิมทุน   

ประธานฯ ชีแจงว่าด้วยบริษัทฯมีการเพิมทุนจดทะเบียนบริษัทฯตามวาระที 7 ดังนันบริษัทฯจึงต้องแก้ไข

หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และหนงัสอืรับรองบริษัทฯ ข้อ 4  เรืองทนุจดทะเบียนของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจด

ทะเบียนบริษัทฯ  ตลอดจนเอกสารสาํคญัอืนทีเกียวข้อง (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกียวกับวาระนีหรือไม่ เมือไม่มีคําถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จงึขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีและมีมติทีประชมุ ดงันี 

มติทีประชมุ :  ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัให้แก้ไขเอกสารสาํคญัของบริษัทฯ  เพือให้สอดคล้องกบัการเพิมทนุจด

ทะเบียนของบริษัทฯ  
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 มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงัน ี

    เห็นด้วย  2,195,575,249 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.91 

    ไม่เห็นด้วย             - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

    งดออกเสยีง       1,932,175   เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.09  

วาระที  9 พิจารณาอนุมติจดัสรรหุ้นสามัญส่วนทีเพิม 435,536,220 หุ้น เพือรองรับการจ่ายปันผลในรูปของ

หุ้นปันผล  

  ประธานฯขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจดัสรรหุ้นสามญัสว่นทีเพมิ จํานวนรวม 435,536,220 หุ้น มลูค่าที

ตราไว้ 1 บาท เพือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 

ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกียวกับวาระนีหรือไม่ เมือไม่มีคําถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จงึขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีและมีมติทีประชมุ ดงัน ี

 มติทีประชมุ : ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัจํานวนรวม 435,536,220 หุ้น มลูค่าทีตราไว้ 1 บาท

เพือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 

 มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงัน ี

    เห็นด้วย  2,195,590,249 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.91 

    ไม่เห็นด้วย             - เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 

    งดออกเสยีง       1,932,175   เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.09   

วาระที 10  พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2557 

น.ส.ชติุกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน แถลงต่อทีประชมุว่า  การ

จดัทํางบการเงินบริษัทฯ ประจําปี 2557 นนั บริษัทฯขอนําเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชี  สําหรับการ

สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2557  คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 

2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3425 แห่ง บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด  เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี2557  และกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 2.00 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน)  โดย

ราคานีไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี  
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ประธานฯ ได้สอบถามทีประชมุว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเกียวกบัวาระนีหรือไม่ โดยมีผู้ซกัถามดงันี       

คณุวิภา สวุณิชย์ (ผู้ รับมอบอํานาจในนามสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) : มีประเด็นสอบถามทีประชมุ ดงัน ี

1. อยากทราบว่าบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯมานานเท่าไหร่  

น.ส.ชติุกาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน:  ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี 

          บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตงัแต่เริมเข้าตลาดหลกัทรัพย์ โดยมี

คณุเมธี รัตนศรีเมธา เป็นผู้สอบบญัชี ครบระยะเวลา 5 ปี และได้เปลยีนเป็นคณุพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ในปี 2556 ซึงเป็นไป

ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แม้ว่าผู้สอบบญัชีทงั 2 ท่านจะสงักดัสาํนกังานบญัชีเดียวกนัก็ตาม  

คณุวิภา สวุณิชย์ (ผู้ รับมอบอํานาจในนามสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) : มีประเด็นเสนอทีประชมุ ดงันี 

2. เสนอแนะให้บริษัทฯ เปลยีนแปลงผู้สอบบญัชี เนืองจาก ผู้สอบบัญชีคนเดิมๆ อาจมีความคุ้นเคย หรือ

ความเคยชิน ซงึอาจทําให้ทกุอย่างดเูป็นสงิปกติ หากมีผู้สอบบญัชีท่านใหม่ เข้ามาบ้างสงิทีเคยคิดว่าปกติ อาจจะไม่ปกติ ก็

ได้  

นายอภิสทิธิ  รุจิเกียรติกําจร (ประธานกรรมการ) : ได้กลา่วขอบคณุสาํหรับข้อเสนอแนะ  

 ประธานฯ เสนอต่อทีประชมุเพือพิจารณา    

มติทีประชมุ ทีประชมุอนมุติัแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2557 ตามทีนําเสนอ  

  มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงัน ี

  เห็นด้วย  2,195,590,249 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       99.91   

    ไม่เห็นด้วย        - เสยีง คิดเป็นร้อยละ     -  

    งดออกเสยีง       1,932,175   เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.09   

วาระท ี 11  พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชมุว่า  ในปีนี มีกรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุและต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระมีรายนามดงัต่อไปนี  

1. นายวิทรู  สริุยวนากลุ   ตําแหน่ง กรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นางวารุณี สริุยวนากลุ   ตําแหน่ง  กรรมการ  

3.  นายสรุศกัดิ จนัโทริ       ตําแหน่ง  กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบฯ / 

          กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
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 ทงันีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชือผู้ทรงคณุวฒุิเพือเข้ารับการเลอืกตงัเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เป็นการลว่งหน้า โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ขอตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตงัแต่วนัที 26 พฤศจิกายน 2556 ถงึ วนัที 31 มกราคม 2557 ทีผ่านมานนั ซงึไม่มี

ท่านใดเสนอชือผู้ทรงคณุวฒุิเข้ารับการเลอืกตงัเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครังนี  

 เนืองด้วยในวาระนี กรรมการทงั 3 ท่านทีดํารงตําแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชมุเพือให้การประชมุ

เป็นไปโดยหลกัธรรมาภิบาล 

 ประธานฯ ได้ กลา่วเสนอให้ทีประชมุพิจารณา ว่า คณะกรรมการบริษัทซึงไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้

หารือกนัแล้ว เห็นว่ากรรมการทงั 3 ท่านเป็นผู้ มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ

มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถทีจะช่วยพฒันาบริษัทได้  ซงึทีประชมุมีความเห็นสมควรแต่งตังกรรมการทัง 

3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ อีกวาระหนงึ  

มติทีประชมุ ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกกรรมการทีต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทฯอีกวาระหนงึ  โดยได้พิจารณาอนมุติัเป็นรายบคุคล ดงัน ี

1. นายวิทรู สริุยวนากลุ ตําแหน่ง กรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

มีคะแนนเสยีง ดงันี 

 เห็นด้วย  2,194,622,816 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.87  

 ไม่เห็นด้วย               967,433 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.04   

 งดออกเสยีง        1,932,175   เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.09   

2. นางวารุณี สริุยวนากลุ   ตําแหน่ง  กรรมการ มีคะแนนเสยีง ดงันี 

 เห็นด้วย  2,194,690,249 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.87  

 ไม่เห็นด้วย           900,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.04    

 งดออกเสยีง        1,932,175  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.09    

3. นายสรุศกัดิ จนัโทริ   ตําแหน่ง  กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบฯ /        

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มีคะแนนเสยีง ดงันี 

 เห็นด้วย  2,194,952,349  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.88  

 ไม่เห็นด้วย               637,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.03    

 งดออกเสยีง        1,932,175  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.09  
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วาระที 12     พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 

  ประธานฯได้ แถลงต่อทีประชมุว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถงึค่าตอบแทนกรรมการทีมิใช่พนักงานของ

บริษัทฯ รวมถงึค่าเบียประชมุกรรมการทกุคณะของบริษัทฯ ซงึจากข้อมลูของปีทีผ่านมานันจํานวนค่าตอบแทนกรรมการที

จ่ายจริงไม่เกินวงเงินทีขออนมุติัในแต่ละปี ซงึมีรายละเอียด ดงัน ี

 

     

 

        

 

                  ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 จงึเห็นควรนําเสนอขออนมุติัต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยจํานวนไม่เกิน 

6.00 ล้านบาท (หกล้านบาทถ้วน) ซงึเป็นจํานวนเท่ากบัปีทีผ่านมา 

     ประธานฯ ได้สอบถามทีประชมุว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเกียวกบัวาระนีหรือไม่ โดยมีผู้ซกัถามดงันี       

คณุวิภา สวุณิชย์ (ผู้ รับมอบอํานาจในนามสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) : มีประเด็นสอบถามทีประชมุ ดงัน ี

1. อยากทราบว่ากรรมการ ท่านทีเป็นกรรมการทงักรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย นนัได้รับค่าเบีย

ประชมุทกุคณะหรือไม่ 

น.ส.ชติุกาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน:  ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี 

กรรมการทกุท่านจะได้รับค่าเบียประชมุทกุครังหากมีการประชมุกรรมการบริษัท หรือประชมุกรรมการชดุ

ย่อย(คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสยีง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าเบีย

ประชมุทกุครัง  และนายวิทรู สริุยวนากลุ(ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร) ได้ชีแจงเพิมเติมว่า สาํหรับการประชมุคณะกรรมการ

บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบียประชมุ 

ประธานฯ เสนอต่อทีประชมุเพือพิจารณา    

มติทีประชมุ ทีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 จํานวน 6.00 ล้านบาทตามเสนอ  

 

ปี จํานวนเงินทีขออนมุติั(บาท) จํานวนเงินทีจ่ายจริง(บาท) 

2554 6,000,000 2,445,000 

2555 6,000,000 2,935,000 

2556 6,000,000 3,795,000 
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มติดงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสยีงดงันี 

 เห็นด้วย  2,195,455,249 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.91  

 ไม่เห็นด้วย           135,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00    

 งดออกเสยีง       1,932,175  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.09   

วาระท ี 13 เรืองอืนๆ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิทรู สริุยวนากลุ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็นผู้ ชีแจงรายละเอียดในการ

ออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามมติทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2556 ให้ทีประชมุรับทราบ โดยสรุปรายละเอียดสาํคญัดงัน ี   

   วงเงิน   3,000  ล้านบาท 

  ประเภท   หุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนั 

  อาย ุ   3 ปี 

  อตัราดอกเบีย  3.85% 

  การจ่ายดอกเบีย  ทกุ 6 เดือน 

  การเสนอขาย  เสนอขายแก่ผู้ลงทนุสถาบนัแบบเฉพาะเจาะจง 

  วนัออกหุ้นกู้   27 กมุภาพนัธ์ 2557 

มติทีประชมุ :  วาระนีเป็นการรายงานผลการออกหุ้นกู้ให้ทีประชมุรับทราบ จงึมิได้มีการลงมติ 

 

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อแนะนํา โดยมีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี  

คณุวิภา สวุณิชย์ (ผู้ รับมอบอํานาจในนามสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) : มีประเด็นเสนอแนะ ดงันี 

1. อยากให้บริษัทฯ จดัทําข้อมลูในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในสว่นทีเป็นวาระพิจารณางบ

การเงินให้มีรายละเอียดเพิมขนึ เช่นอตัราสว่นทางการเงินต่างๆ 

2. เนืองจากบริษัทฯมีนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนั  ดงันนัจงึอยากทราบว่าบริษัทฯมีความประสงค์

จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชนั IOD หรือไม่ 

 นายอภิสทิธิ  รุจิเกียรติกําจร (ประธานกรรมการ) : ได้กลา่วขอบคณุสาํหรับข้อเสนอแนะ และสาํหรับเรืองเข้า

ร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันนัน บริษัทฯมีนโยบายทีจะเข้าร่วมกับสมาคมฯด้วย  นอกจากนีบริษัทมีนโยบาย

ป้องกนัการทจุริตตงัแต่ต้นอยู่แล้ว โดยกําหนดให้มีระบบCheck and Balance และมีบทลงโทษทีรุนแรงสาํหรับผู้กระทําผิด   

นายวิทรู สริุยวนากลุ (ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร) : ได้กลา่วชีแจงเพิมเติม ดงัน ี 

ในช่วงกลางปีทีผ่านมา บริษัทฯได้รับการคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการพฒันาบริษัทจดทะเบียนด้านการกํากบั 
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ดแูลกิจการทีดี (Corporate Governance) จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยขณะนบีริษัทฯอยู่ระหว่างดําเนินการ

ซงึคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี   

ผู้ ถือหุ้นรายหนงึ : มีประเด็นสอบถาม ดงันี  

1. บริษัทฯจะมีมาตรการอย่างไรทีจะชกัจงูให้ช่างพาลกูค้ามาซือสนิค้าทีร้าน 

2. บริษัทฯมีการทํางานร่วมกนัอะไรบ้างกบั บจก.เอส ซี จี ดิสทริบิวชนั 

นายวิทรู สริุยวนากลุ (ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี  

1. เราไม่มีนโยบายให้เงินรางวลัแก่ช่าง เพือให้พาลกูค้ามาเลือกซือสินค้าทีร้าน  สิงทีเป็นไปได้คือกลยุทธ์

ทางการตลาด และ การพัฒนาบริการและความพร้อมของตัวสินค้า โดยช่วงนีเราได้ทําโปรโมชันซือสินค้าทุกๆ 500 บาท

และได้ชิงโชค ซงึเราได้พฒันาโปรแกรม โดยทีลกูค้าไม่ต้องเขียนคปูองชิงโชค ซงึเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า 

2. ปัจจุบันทีเห็นได้ชัดคือการร่วมกันทําศูนย์กระจายสินค้า(DC) บนพืนทีเดียวกัน 150 ไร่ โดยร่วมกัน

พฒันาพืนทีสว่นกลางทีจะใช้ร่วมกนั และ การใช้บริการรถขนสง่สนิค้าของ เอสซีจี โลจีสติกส์ แมเนจเม้นท์   

ผู้ ถือหุ้นรายหนงึ : มีประเด็นสอบถาม ดงันี  

1. อยากทราบเป้าหมายในการดําเนินงานในปี 2557 แผนการสร้างรายได้และการขยายสาขา  

นายวิทรู สริุยวนากลุ (ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี  

แผนการขยายสาขา เรายงัคงมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนืองปีละ 12 สาขา ถึงปี 2562 โดยอยู่ระหว่าง

การปรับแผนการก่อสร้างซงึอาจต้องจ้าง Outsource เพิมขนึ  สาํหรับสนิค้าเรามีสนิค้าHouse Brand อยู่ประมาณ 10 % 

ของมูลค่าการขาย ซึงเป็นกลยุทธ์หนึงทีเราได้พัฒนาอย่างต่อเนืองตังแต่ปี 2546 และทําให้เราแตกต่างจากคู่แข่งอย่าง

ชดัเจน  

ทงันีก่อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเอง จํานวน 177 ราย และโดยผู้ รับมอบฉันทะจากผู้

ถือหุ้น จํานวน  600 ราย  รวมทังสิน   777 ราย นับจํานวนหุ้นได้ทังสิน  2,197,522,424  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.09 ของ

จํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้วทงัหมดของบริษัท  

เมือทีประชมุไม่มีคําถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว ประธานฯจงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ทีได้

สละเวลาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 และกลา่วปิดประชมุ 
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ปิดประชุม      ประธานฯกลา่วปิดประชมุเวลาประมาณ  15.15  น.  
 

 

 

 

 

 

                               

 

________________________________ 

                                     (นายอภิสทิธิ     รุจิเกียรติกําจร) 

                                                     ประธานกรรมการบริษัท                                                   

       ประธานในทีประชมุ 

 
 


