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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 
 

 วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2559  เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2                 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายอภิสทิธ์ิ  รุจิเกียรติก าจร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. รศ.พรสริิ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร 

ความเสีย่ง/กรรมการอิสระ 
3. นายพรศกัดิ์ ศกัดิ์พนัธ์พนม กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบฯ /กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. นายอนวชั สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท /ประธานคณะกรรมการบริหาร/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. นางวารุณี สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 
6. นายขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมการบริษัท 
7. นายนิธิ ภทัรโชค กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
8. นายอารีย์ ชวลติชีวินกลุ กรรมการบริษัท 

 รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายยทุธนา สริุยวนากลุ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้าน าเข้า 
2. น.ส.ชตุิกาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายน าพล มลชิยั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 

1. นายพิศิษฐ์   ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  2803 

2. นายกรมณัฑ์ จตรุพรพรหม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  6210 
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บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

เป็นการลว่งหน้าผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 2ตลุาคม 

2558 ถึงวนัที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเพื่อก าหนดเป็นระเบียบวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ 

จ านวนผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  
 นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติก าจร  ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายวุฒิเมธ 

ภกัดีวฒุิ ท าหน้าที่ผู้ด าเนินรายการ  โดยกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองจ านวน 78 ราย และที่รับมอบฉันทะจ านวน 349 ราย รวมทัง้สิน้ 427 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 

2,939,415,375 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 84.36 ของจ านวนหุ้น ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และ ได้กลา่วว่าองค์ประชุมครบแล้ว 

เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และ

นบัจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงในที่ประชมุได้เกินกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท

ตามที่ได้ระบไุว้ในข้อ 37 ของข้อบงัคบัขอบริษัทฯ จึงถือวา่ครบองค์ประชมุ  

 การด าเนินการประชุม 
1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้

ทา่นผู้ ถือหุ้น แตล่ะทา่นแล้ว ซึง่บตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับทัง้หมดจะมี จ านวน 13 แผน่ รวม 11 วาระ  

2. เมื่อจบการรายงานในแตล่ะวาระ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

ในการด าเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึน้ เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบตัรลงคะแนน  ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ วิธีการนบั

คะแนน จะใช้การสแกนตาม barcode  และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว  นายวฒุิเมธฯ  ผู้ด าเนินรายการ จะ

ประกาศผลให้ที่ประชมุทราบ ซึง่จะแสดงจ านวนคะแนนเสยีงในสว่น "เห็นด้วย"  "ไมเ่ห็นด้วย" และ "งดออกเสยีง" 

3. ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค าถาม ขอให้

ยกมือ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงช่ือให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือ

ค าถามที่ตรงกบัระเบียบวาระเทา่นัน้ หากจะเสนอหรือถามเร่ืองอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆ 

แล้ว 

4. ในการเสนอความเห็นหรือค าถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมี

ประสทิธิภาพ และไมเ่สยีเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการท่ีเหมาะสม 

  ในล าดับถัดไป นายวุฒิเมธฯ ได้เรียนเชิญนายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติก าจร ประธานกรรมการบริษัทฯ 

(“ประธานฯ”) ท าหน้าที่ประธานที่ประชมุ และเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้แจ้งในหนงัสอืเชิญประชมุ ดงัตอ่ไปนี  ้



3 

 

 

 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 และ

จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯได้

พิจารณารายงานดงักล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2558 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี  ้

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี  22 เมษายน 2558  ด้วยคะแนนเสยีง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 2,949,966,807    99.9991    
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 25,801 0.0009 

                

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯประจ าปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงนิของ

บริษัทฯประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนวัช สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ น.ส.ชุติกาญจน์              

ศรีแสงจนัทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงินแถลงต่อที่ประชุมฯ ถึงผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 

ในรอบปีที่ผ่านมา โดยสรุปดงันี ้ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯมีสาขาทัง้สิน้ 38 สาขา โดยสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2558 จ านวน 6 

สาขา คือ สาขาเพชรบรูณ์ บรีุรัมย์ นครนายก ยโสธร บงึกาฬ และ ปราณบรีุ(จ.ประจวบคีรีขนัธ์) โดยมีพืน้ที่ขาย รวมทัง้สิน้ 

921,779 ตารางเมตร 

   ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสทุธิ เท่ากบั 16,863.78 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน  

1,302.93 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.37 โดยมีปัจจยัหลกัเป็นผลมาจากการเปิดสาขาเพิ่มขึน้อีก 6 สาขา ส าหรับ

รายได้อื่นเท่ากับ 547.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา จ านวน 49.01  ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.84 หาก

พิจารณารายได้รวมของปี2558เท่ากับ 17,410.93 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.42 ส าหรับก าไรขัน้ต้นปี 2558 เท่ากับ 

2,819.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 463.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  19.67 หากเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายสทุธิ 

อตัราก าไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 16.72  เพิ่มขึน้จากปี2557 ประมาณร้อยละ 1.58  
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  บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2558 เทา่กบั 2,125.47  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน  

281.52  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.27 ค่าใช้จ่ายดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 12.60 ของยอดขาย ซึ่งเป็นอตัราสว่นที่

เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบ กบัปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของยอดขาย ปี 2557  ทัง้นีเ้ป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของจ านวน

สาขาและพนกังาน   

  บริษัทฯมีก าไรสทุธิส าหรับปี 2558  จ านวน  877.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 176.46 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.16 และก าไรสทุธิดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 5.20 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.69 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2557  

  บริษัทฯมีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสือ่มราคา( EBITDA) ของปี 2558 เทา่กบั 1,961.63 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 268.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 15.86 และคิดเป็น ร้อยละ 11.63 ของยอดขาย 

  ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯมีฐานะการเงินรวม  ดงันี  ้  สินทรัพย์รวม 23,033.73 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,860.13 

ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.78 หนีส้ินรวม 8,118.81 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,028.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.50 

และ สว่นของผู้ ถือหุ้น 14,914.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 832.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.91  

จากนัน้ น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาอนุมตัิงบดุล งบก าไรขาดทุน งบ

กระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีหนึง่ปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม  2558 โดย

มีรายละเอียดดงัที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทตามล าดบัแล้ว โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 

รายการ งบการเงิน 
ปี 2558 ปี 2557 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 23,033.73 21,173.60 
หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 8,118.81 7,090.78 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 14,914.91 14,082.82 
รายได้รวม (ล้านบาท) 17,410.93 16,058.99 
ก าไรสทุธิส าหรับปี (ล้านบาท) 877.72 701.26 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท / หุ้น) 0.2519 0.2013 

 

ประธานฯได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี ้   
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นายปิติพฒัน์ พฒัน์ธนฐานโชค (อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย) :  ได้มีประเด็น
ซกัถามตอ่ที่ประชุม ดงันี ้
1. จากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยากทราบว่าการตีมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ของปี 2557 

จ านวน 3,128,719,446 บาท นัน้ ต้องมีการประเมินราคาทกุๆปี หรือ ทกุ 3 ปี หรือ ทกุ 5 ปี ครับ และ 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 
จ านวน 2,523,459 บาท นัน้ อยากทราบสาเหตวุ่าเกิดจากการประมาณการสงูเกินไปจากปีที่แล้ว
หรือไมค่รับ  

2. เนื่องจากบริษัทได้ออกหุ้นกู้ เมื่อปี 2557 จ านวน 3,000 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทมีการเตรียมตวั
อยา่งไรเก่ียวกบัการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบก าหนดในปี 2560 ครับ    
น.ส.ชตุิกาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  การตีราคาประเมินทรัพย์สินของบริษัทนัน้ จะท าการประเมินราคาเฉพาะสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ที่ดิน 
อาคาร และสิง่ปลกูสร้างอื่นๆ โดยจะท าการประเมินราคาอยา่งส า่เสมอทกุๆ 3 ปี คะ่ และ ส าหรับก าไร
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังานนัน้
เป็นการปฏิบตัิตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ที่ให้แยกแสดงจากงบก าไรขาดทุนของ
กิจการ โดยน ามาแสดงที่งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ เนื่องจากเป็นเร่ืองที่ไม่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน
นกั และเป็นเร่ืองที่ใช้หลกัการประเมินของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั คะ่ 

2. ส าหรับเร่ืองการไถ่ถอนหุ้นกู้ นัน้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาไถ่ถอนปี 2560 นัน้ หากพิจารณาจาก
EBITDA ของปีที่ผ่านมาแล้วคาดว่าไม่มีปัญหา แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีวงเงินหุ้นกู้ คงเหลืออีก 
5,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2558 ซึ่งถ้าหากมีความจ าเป็นเรา
สามารถออกหุ้นกู้ ใหมเ่พื่อช าระหุ้นกู้ชดุเดิมที่ครบก าหนดได้  

 ประธานฯได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนีอ้ีกหรือไม ่ เมื่อไมม่ีค าถาม

หรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี ้    

มติที่ประชุม : รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 และอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม  2558  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  
 

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 2,949,756,022 99.9804 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 579,301 0.0196 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 เป็นส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

 น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า 

ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจดัสรรเงินจากก าไรสทุธิเป็นเงินก าไรสะสมส ารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

ก าไรสทุธิ  จนกว่าจะครบร้อยละ 10  ของทนุจดทะเบียน  ดงันัน้คณะกรรมการจึงเห็นควรให้จดัสรรไว้เป็นจ านวน 44.00 

ล้านบาท หรือ เทา่กบัร้อยละ 5.013 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2558  และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 

ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิส าหรับปีที่เหลือจากหกัเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ

ตามกฎหมาย  หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯอย่างมี

นยัส าคญั ซึ่งได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว  เมื่อครัง้ออกหนงัสือชีช้วนน าเสนอขายหุ้นสามญัให้กับประชาชนทัว่ไปเมื่อ

เดือนสงิหาคม  2552  โดยในปีนีบ้ริษัทฯมีการจ่ายปันผล ดงันี ้

1.  การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน  174,214,050  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ  ในอตัรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าหุ้นทัง้สิน้ไม่เกิน  174,214,050.00  

บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พนัห้าสิบบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 

0.05 บาท ตอ่หุ้น ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผล

เป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท    

2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้ นละ  0.045555555546  บาท (ทศนิยม 12 ต าแหน่ง) หรือคิดเป็น

จ านวน เงินไม่เกิน 158,728,356.91 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพนัสามร้อยห้า

สบิหกบาทเก้าสบิเอ็ดสตางค์)  

 รวมการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอตัราหุ้นละ  0.095555555546 บาท 

(ทศนิยม 12 ต าแหนง่)  คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 332,942,406.91 บาท (สามร้อยสามสบิสองล้านเก้าแสนสี่

หมื่นสองพนัสี่ร้อยหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 39.93 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2558 ภายหลงัหกัส ารอง

ตามกฎหมายแล้ว ซึง่อตัราการจ่ายปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกู

หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 

  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวัน

พฤหสับดีที่  17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศุกร์ที่  18  มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัพุธที ่        

18 พฤษภาคม  2559   

 



7 

 

 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี  ้

มติที่ประชุม :  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น
ตามที่คณะกรรมการเสนอ  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 2,950,110,802 99.9934    
ไมเ่ห็นด้วย 43,428 0.0015 
งดออกเสยีง 150,701 0.0051 

 

วาระที่  4      พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการ

จัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 จ านวนรวม 4,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1

บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการ    

ลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมบริษัทฯมีทุนจด

ทะเบียนอยู่ 3,484,285,851.00 บาท ลดทนุจดทะเบียนเป็น 3,484,281,006.00 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงั

ไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวนรวม 4,845 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 4,845.00 บาท และแก้ไขหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการเสนอ และ เพื่อให้บริษัทฯ 

สามารถด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี  ้

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนบริษัทฯและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ4ตามที่

เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 2,950,169,590 99.9949    
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 150,701 0.0051 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามัญจ านวนรวม  174,214,050  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้น

ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  ตลอดจน

เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ         

      ประธานฯขอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู ่

3,484,281,006.00 บาท เพิ่มเป็น 3,658,495,056.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม 174,214,050 หุ้น        

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง

กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี  ้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ4ตามที่

เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 2,950,169,590 99.9949    
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 150,701 0.0051 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 174,214,050 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของ
หุ้นปันผล  

  ประธานฯขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิ่ม จ านวนรวม 174,214,050 หุ้น มลูคา่ที่

ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี  ้

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัจ านวนรวม  174,214,050 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้        

1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้  
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มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 2,950,178,922 99.9949   
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 150,701 0.0051 

     

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า

ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯและ

คณะกรรมการบริษัท แล้ว เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี จึงขอน าเสนอให้ที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ดงันี ้ 

1. นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2803 และ/หรือ 
2. นายเมธี  รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3425 และ/หรือ 
3. นายอคัรเดช  เปลีย่นสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5389 และ/หรือ 
4. นายกรมณัฑ์  จตรุพรพรหม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6210  

 แห่ง บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด   เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี  2559  และ

ก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2.60 ล้านบาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)  โดยราคานีไ้ม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบ

บญัชี  

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี  ้

มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 ตามที่น าเสนอ ด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 2,950,184,622 99.9949    
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 150,701 0.0051 
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วาระที่ 8  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ในปีนี ้มีกรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุและต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้ 

1. รศ.พรสริิ  ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบฯ/ กรรมการอิสระ 
2. นายพรศกัดิ์  ศกัดิ์พนัธ์พนม กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบฯ / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 
3. นายอนวชั  สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร 

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เป็นการลว่งหน้าโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 2 ตลุาคม 2558 ถึง วนัที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใด

เสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ 

 จากนัน้ประธานฯ ได้เชิญ กรรมการทัง้ 3 ทา่นท่ีด ารงต าแหนง่ครบวาระต้องออกจากห้องประชุมเพื่อให้การ

ประชมุเป็นไปโดยหลกัธรรมาภิบาล  

 ประธานฯได้กลา่วเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา วา่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้

พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ.2535 

และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทได้ จึงเสนอให้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าด ารง

ต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารง

ต าแหนง่กรรมการ อีกวาระหนึง่  

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี  ้

 

มติที่ประชุม :   ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทฯอีกวาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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1. รศ.พรสริิ  ทิวาวรรณวงศ์   ต าแหนง่  กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบฯ/ กรรมการอิสระ 

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 2,950,182,253 99.9948    
ไมเ่ห็นด้วย 280 0.0000 
งดออกเสยีง 152,790 0.0052 

 

2. นายพรศกัดิ์  ศกัดิ์พนัธ์พนม   ต าแหนง่  กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบฯ / ประธานกรรมการ  

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ    

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 2,950,315,146 99.9993    
ไมเ่ห็นด้วย 1,072 0.0000 
งดออกเสยีง 19,801 0.0007 

3. นายอนวชั  สริุยวนากลุ  ต าแหนง่  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 2,948,059,303 99.9228    
ไมเ่ห็นด้วย 2,126,035 0.0721 
งดออกเสยีง 150,701 0.0051 

    

วาระที่ 9     พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจ าปี 2559 

  ประธานฯได้ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ คา่ตอบแทนกรรมการ หมายถึงคา่ตอบแทนกรรมการท่ีมิใช่พนกังานของ
บริษัทฯ รวมถึงคา่เบีย้ประชุมกรรมการทกุคณะ และ เงินโบนสักรรมการในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการ
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ซึง่จากข้อมลูของปีที่ผา่นมานัน้จ านวนคา่ตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายจริงไมเ่กินวงเงินที่ขออนมุตัิในแต่ละ
ปี ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
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ปี จ านวนเงินท่ีอนมุตัิ
(บาท) 

จ านวนเงินท่ีจ่ายจริง(บาท) 
คา่ตอบแทนรายเดือน /

คา่เบีย้ประชมุ 
โบนสั รวม 

2556 6,000,000 3,892,500 - 3,892,500 
2557 6,000,000 4,160,000 - 4,160,000 
2558 10,000,000 3,915,000 2,419,634 6,334,634 

   

 ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทน

และโบนสักรรมการ  ภายในวงเงินไมเ่กิน 10.00 ล้านบาท (สบิล้านบาทถ้วน) เทา่กบัปีที่ผา่นมา ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัคณะกรรมการสรรหาฯ จึงน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนและโบนสั

กรรมการประจ าปี 2559 ภายในวงเงินไมเ่กิน 10.00 ล้านบาท (สบิล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

ประเภทคา่ตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ 
1. คา่ตอบแทนรายเดือน 50,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 
2. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ 35,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 
3. คา่เบีย้ประชมุคณะอนกุรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/เดือน 
4. โบนสักรรมการ ไม่เกินอตัราร้อยละ0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ น โดย

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินที่เหมาะสม
เพื่อจดัสรรให้กรรมการแตล่ะคน 

5. สทิธิประโยชน์อื่นๆ - ไมม่ี - 
 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ
ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี ้

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการปี 2559  ภายในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท
ประกอบด้วย คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุกรรมการทกุคณะ และโบนสักรรมการ ตามเสนอ  ด้วยคะแนนเสยีงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 2,951,519,189 99.9949    
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 150,701 0.0051 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจน
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ 

ประธานฯ ได้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม ว่าเพื่อให้วตัถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจน ครอบคลุม

ธุรกิจและสอดคล้องกบัการด าเนินงานท่ีบริษัทได้มีการขยายธุรกิจ จึงขอเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทอีก 2 ข้อ รวมเป็น 

36 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

 ข้อที่ (35) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย ซอฟท์แวร์ สินค้าเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง

คอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศ วสัดสุิน้เปลอืงที่ใช้กบัคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์สื่อสารต่างๆ รวมทัง้การให้บริการ

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทกุชนิด 

 ข้อที่ (36) ประกอบกิจการจ าหนา่ยสนิค้าและ / หรือ ให้บริการทัง้ทางตรงและทางอ้อมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

โดยผา่นระบบเครือขา่ย โดยใช้โปรแกรมเฉพาะ และ/หรือ โปรแกรมทัว่ไป จาก/ ถึง ลกูค้า 

ดังนัน้จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่  3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารส าคัญอื่นที่

เก่ียวข้อง เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ประธานฯได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี ้   

นายปิติพฒัน์ พฒัน์ธนฐานโชค (อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย) :  ได้มีประเด็น
ซกัถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1.  จากวตัถุประสงค์ที่จะเพิ่มเติมคือการขายSoftware และ E-commerce นัน้ผมเห็นด้วยครับ แต่

บางอย่างเช่น คอมพิวเตอร์นัน้เข้าใจว่ามี Margin ต ่าอยากทราบว่ามีแผนการด าเนินงานที่จะรองรับ
อย่างไร เนื่องจากในวาระที่ 2 ไม่ได้กลา่วถึงแผนการด าเนินงานในปี 2559 หรือเป็นการขออนมุตัิไว้
ก่อน และมีแผนงานรองรับทีหลงัครับ  
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นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติก าจร (ประธานกรรมการ) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  บางอย่างเป็นการขออนมุตัิเพื่อให้ครอบคลมุไว้ก่อนครับ เนื่องจากว่าหากเราจะท าแล้วมนัไม่ตรงกับ
วตัถุประสงค์ ก็ไม่สามารถท าได้ แต่บางอย่างที่เราได้ท าอยู่แล้วคือ การพฒันาSoftware และมีการ
ขายบริการให้กับบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ ซึ่งอนันีต้้องเขียนให้ครอบคลมุไว้ด้วย จึงเป็นการขอ
อนมุตัิและแก้ไขให้ครอบคลมุแบบรวมๆไว้ก่อน ครับ 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี ้

มติที่ประชุม:     ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 (วตัถปุระสงค์)
ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้อง เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 2,951,519,189 99.9949    
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 150,701 0.0051 

 
วาระที่ 11 วาระอื่นๆ  

  -ไมม่ี- 
  
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อแนะน า โดยมีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี ้

นายปิติพฒัน์ พฒัน์ธนฐานโชค (อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) : ได้มีประเด็น
ซกัถาม  ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. จากการท่ีบริษัทได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต (Collective  Action Coalition) เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2558 ต้องขอขอบคณุที่
ทา่นให้ความส าคญั และอยากทราบวา่ทา่นได้เตรียมการอยา่งไรในการขอรับรองมาตรการตอ่ต้าน
การคอร์รัปชัน่จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

2. จากงบการเงินข้อที่ 25 เร่ืองภาระผกูพนัในการซือ้ที่ดินกบับคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้องกนัเป็นจ านวนเงิน 
251.10 ล้านบาทนัน้ หมายความวา่อยา่งไรครับ   
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นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติก าจร (ประธานกรรมการ) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. คณะกรรมการได้มีมติและนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ แล้ว และขณะนีอ้ยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการเพื่อขอรับรองมาตรการ จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) ครับ 
2. จากการอธิบายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที่ 25 “ภาระผกูพนัในการซือ้ที่ดินกบับคุคลที่

ไมเ่ก่ียวข้องกนั” นัน้ หมายถึงเราซือ้ที่ดินจากบคุคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการ หรือบคุคลใดๆที่ไม่ได้มีผล
ตอ่การบริหารจดัการ ครับ  
นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ (ผู้ ถือหุ้น)  : ได้มีประเด็นซกัถาม  ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. บริษัทมีโครงการอะไรเก่ียวกบัท่ีดินที่เมืองทอง หรือมีการสร้างผลตอบแทนอยา่งไรบ้างครับ  
2. กรณีที่ ก.ล.ต.กลา่วโทษและเปรียบเทียบปรับกรรมการบริษัทนัน้  บริษัทได้ก าหนดบทลงโทษที่

รุนแรงไว้หรือไม ่หากมีกรณีเช่นนีเ้กิดขึน้อีกครับ 
3. บริษัทมีแผนการเปิดสาขาในปี2559 อยา่งไรครับ 

นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติก าจร (ประธานกรรมการ)  : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ยังไม่มีแผนการในระยะสัน้ครับ เนื่องจากขณะนีเ้ราอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างสาขาใน

ต่างจังหวัด และปริมณฑล โดยเราจะเปิดสาขาในเขตปริมณฑลภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี ้   
ประกอบกบัมีการเปลีย่นแปลงหลายอยา่งทัง้ในด้านนโยบายของรัฐบาล และ รถไฟฟ้า ดงันัน้จึงอยู่
ระหวา่งรอดสูถานการณ์  ซึง่ยงัไมม่ีความจ าเป็นที่จะสร้างสาขาของโกลบอลเฮ้าส์ บนที่ดินที่  เมือง
ทอง และส าหรับการสร้างผลตอบแทนบนพืน้ที่ดงักลา่วนัน้ ปัจจุบนัเราให้เช่าเป็นพืน้ที่จอดรถยนต์ 
ครับ 

2. เรามีนโยบายไปแล้วในเร่ืองของการปราบปรามคอร์รัปชัน่ และเร่ืองนีไ้ด้เกิดมาเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ซึง่ผู้ที่
กระท าก็ได้แสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกไปแล้วครับ   

3. บริษัทมีแผนการเปิดสาขาในปี 2559 อย่างน้อย 7 สาขา ครับ โดยแต่ละสาขาที่เปิดในปีนีน้ัน้ จะ
ติดตัง้ระบบ ASRS (Automatic Storage and Retrieval system) ส าหรับการจดัเก็บสินค้าในพืน้ที่
สินค้าโครงสร้าง ท าให้จัดเก็บสินค้าได้มากขึน้ ซึ่งระบบASRSนี ้ในระยะยาวจะช่วยลดการใช้
พนกังาน และความสญูเสยีของสนิค้า ครับ  
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ทัง้นีก้่อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเอง จ านวน  96 ราย และโดยผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้

ถือหุ้น จ านวน  369 ราย  รวมทัง้สิน้   465 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  2,951,669,890  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.71 ของ

จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท  

เมื่อที่ประชมุไมม่ีค าถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว ประธานฯจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉนัทะ ที่ได้

สละเวลาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 และกลา่วปิดประชมุ 

 

 
ปิดประชุม      ประธานฯกลา่วปิดประชมุเวลาประมาณ  15.45  น.  
 
 
 
 
       
 

                               
 
________________________________ 

                          (นายอภิสทิธ์ิ    รุจิเกียรติก าจร) 
                                                             ประธานกรรมการบริษัท                                                   

           ประธานในที่ประชมุ 
 
 


