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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
 

 วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
ประชมุวนัพธุท่ี 22  เมษายน 2558  เวลา 14.15 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

เลขท่ี 247  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง  กรุงเทพมหานคร  
 

รายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายอภิสทิธ์ิ  รุจิเกียรตกิ าจร ประธานกรรมการบริษัทฯ 

2. รศ.พรสริิ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบฯ 

3. นายพรศกัดิ ์ ศกัดิพ์นัธ์พนม กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบฯ/ประธานกรรมการสรรหาฯ 

4. นายสรุศกัดิ ์ จนัโทริ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ/กรรมการสรรหาฯ 

5. นายวทิรู สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการสรรหาฯ 

6. นายอนวชั สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร 

7. นางวารุณี สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร 

8. นายขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมการบริษัท 

9. นายนิธ ิ ภทัรโชค กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร 

10. นายอารีย์ ชวลติชีวนิกลุ กรรมการบริษัท 

 

รายช่ือผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 

1. นายพศิษิฐ์   ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  2803  

2. นายกรมณัฑ์  จตพุรพรหม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  6210 

 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

เป็นการลว่งหน้าผา่นทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯตัง้แต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 

2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2558 ท่ีผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพ่ือให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

พจิารณาเพ่ือก าหนดเป็นระเบียบวาระในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้ 
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จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  
 นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติก าจร  ประธานกรรมการบริษัทฯเป็นประธานท่ีประชุม มอบหมายให้ นายวฒุิเมธ 

ภกัดีวฒุิ ท าหน้าท่ีผู้ด าเนินรายการ  โดยกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ และแถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองจ านวน 93 ราย และท่ีรับมอบฉันทะจ านวน 257 ราย รวมทัง้สิน้ 350 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 

2,584,045,201 หุ้น  หรือคดิเป็นร้อยละ 84.76 ของจ านวนหุ้น ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด และ ได้กล่าวว่าองค์ประชุมครบแล้ว 

เน่ืองจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ย่ีสบิห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และ

นบัจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงในท่ีประชมุได้เกินกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท

ฯตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 37 ของข้อบงัคบัขอบริษัทฯ จึงถือวา่ครบองค์ประชมุ  

  การด าเนินการประชุม 
1. บริษัทฯ จะใช้วธีิการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้

ท่านผู้ถือหุ้น แตล่ะท่านแล้ว ซึ่งบตัรลงคะแนนท่ีผู้ถือหุ้นได้รับทัง้หมดจะมี จ านวน 13 แผ่น รวม 12 วาระ ส าหรับวาระท่ี 2 

เร่ือง พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 เป็นวาระรับทราบเท่านัน้ วาระนีไ้ม่ต้องมีการ

ลงมตจิากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 

2. เม่ือจบการรายงานในแตล่ะวาระ จะขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว

ในการด าเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึน้ เพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ี เข้าไปเก็บบตัรลงคะแนน  ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ วิธีการนับ

คะแนน จะใช้การสแกนตาม barcode  และเม่ือเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว  นายวฒุิเมธฯ  ผู้ด าเนินรายการ จะ

ประกาศผลให้ท่ีประชมุทราบ ซึ่งจะแสดงจ านวนคะแนนเสียงในสว่น "เห็นด้วย"  "ไมเ่ห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" 

3. ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค าถาม ขอให้

ยกมือ และเม่ือประธานในท่ีประชมุอนญุาตแล้ว ขอให้แถลงช่ือให้ท่ีประชมุทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคดิเห็นหรือค าถาม

ท่ีตรงกบัระเบียบวาระเท่านัน้ หากจะเสนอหรือถามเร่ืองอ่ืน ขอให้เสนอหรือถามเม่ือประชมุจบระเบียบวาระตา่งๆ แล้ว 

4. ในการเสนอความเห็นหรือค าถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพ่ือให้การประชุมมี

ประสทิธิภาพ และไมเ่สียเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการท่ีเหมาะสม 

  ในล าดับถัดไป นายวุฒิเมธฯ ได้เรียนเชิญนายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติก าจร ประธานกรรมการบริษัทฯ 

(“ประธานฯ”) ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ และเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้แจ้งในหนงัสือเชิญประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

 



3 

 

 

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 และ

จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามส่งท่ีส่งมาด้วย1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯได้

พิจารณารายงานดงักล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น

ประจ าปี 2557 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชมุ ดงันี ้

มตทิี่ประชุม : รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี  9 เมษายน 2557  ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 2,589,419,589 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 92,560 ไมน่บัรวมฐานการค านวณคะแนนเสียง 

                

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯประจ าปี 2557 

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชตุกิาญจน์  ศรีแสงจนัทร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน

แถลงต่อท่ีประชุมฯ ถึงผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา โดยสรุปดงันี ้ณ สิน้ปี 2557 บริษัทฯมีสาขา

ทัง้สิน้ 32 สาขา โดยสาขาท่ีเปิดใหม่ในปี 2557 จ านวน 5 สาขา คือ สาขาบ้านตาด(อุดรธานี) ลพบุรี จันทบุรี ตราด และ 

หนองบวัล าภ ูโดยมีพืน้ท่ีขาย รวมทัง้สิน้ 799,026 ตารางเมตร 

          ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสทุธิ เท่ากับ 15,560.85 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน  

1,258.41 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ 8.80 %  ส าหรับรายได้อ่ืนเท่ากับ 494.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมา จ านวน 

59.91  ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ 13.80 % โดยมีปัจจัยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ของการส่งเสริมการขาย คิดเป็น

รายได้รวมเท่ากบั 16,055.01 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 8.95%  ส าหรับก าไรขัน้ต้นปี 2557 เท่ากบั 2,355.71 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก

ปีท่ีผา่นมา 166.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.62 %  หากเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายสทุธิ อัตราก าไรขัน้ต้นคิดเป็น

ร้อยละ 15.14  ลดลงจากปี2556 ประมาณ 0.16%  
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  บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2557 เท่ากบั 1,841.62  ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน  

453.19  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 32.64 ค่าใช้จ่ายดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 11.83 ของยอดขาย ซึ่งเป็นอัตราส่วนท่ี

เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบ กับปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 9.71 ของยอดขาย ปี 2556  ทัง้นีเ้ป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของจ านวน

สาขาและพนักงาน  โดยท่ีมีบางสาขายังไม่เปิดท าการ  หรือเพิ่งเปิดท าการไปไม่นาน  ในขณะท่ีบริษัทฯต้องเตรียมรับ

พนกังานไว้ก่อน  

  บริษัทฯมีก าไรสทุธิส าหรับปี 2557 จ านวน  701.71 ล้านบาท ลดลง  183.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

20.71 และมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2557 จ านวน 21,173.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,127.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

31.95   

มตทิี่ประชุม :  วาระนีเ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือทราบ จึงมไิด้มีการลงมต ิ

หมายเหต ุ: ภายหลงัจากท่ีประชมุได้พจิารณาวาระท่ี1 และวาระท่ี 2 เสร็จสิน้แล้วได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 8 ราย 

จ านวน 920,649 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 379 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 2,590,432,798 หุ้น  

นายทวีฉตัร จฬุางกรู (ผู้ ถือหุ้น) :  ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้
1. อยากสอบถามเก่ียวกับศนูย์กระจายสินค้า ท่ีมีการน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้คือระบบ ASRS นัน้มี

ข้อดีกวา่ระบบเดมิอย่างไร สามารถลดต้นทนุในระยะยาว หรือลดความผดิพลาด อย่างไร ครับ 
2. ส าหรับสนิค้า House Brand  บริษัทได้เน้นไปท่ีสนิค้าประเภทไหนครับ  
3. บริษัทมีนโยบายการขยายตลาดอย่างไร โดยจะขยายไปยังต่างประเทศ หรือ ในพืน้ท่ีจังหวดัชายแดน 

ครับ   
นายวทิรู สริุยวนากลุ (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. บริษัทมีแผนด าเนินการศนูย์กระจายสินค้าเม่ือ 2 ปี ท่ีผ่านมาแล้ว เดิมทีตัง้ใจจะใช้ระบบแบบทั่วไป
ธรรมดาคือใช้รถโฟล์คลิฟท์ตกัจากชัน้วาง  แต่เม่ือมีโอกาสได้ไปดรูะบบASRS (Automatic Storage 
and Retrieval System) และน ามาทบทวนแล้วพบวา่หากใช้ระบบแบบเดมิ เราประสพกับปัญหาเร่ือง
แรงงานเป็นหลกั แต่หากใช้ระบบASRS แล้วสามารถลดปัญหาในเร่ืองแรงงานได้ และหากพิจารณา
ต้นทนุในการตกัสนิค้า ตอ่ 1 ตกั ก็จะถกูกวา่การใช้ระบบเดมิ รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบตังิาน ระบบ
ASRS สามารถเช่ือมต่อกับระบบ Warehouse Management System ได้เลย โดยไม่ต้องมีพนักงาน
ไปสัง่อีกครัง้หนึ่ง นอกจากนีย้งัสามารถเช่ือมตอ่กบัระบบSorting ได้ ซึ่งท าให้เราสามารถลดต้นทุนใน
ระยะยาวได้ และผมเช่ือวา่หากระบบASRS ของเราเรียบร้อยแล้ว จะเป็นระบบท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสดุใน
ปัจจบุนั โดยเราจะน าความรู้เร่ืองASRSไปพฒันาตอ่ยอดตอ่ไปครับ 
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2. ส าหรับสินค้าHouse Brand นัน้ เรามีการพฒันามาตัง้แต่ก่อตัง้โกลบอลเฮ้าส์แล้ว โดยส่วนใหญ่เรา

น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ แต่มีบ้างท่ีร่วมมือกับผู้ผลิตภายในประเทศ สินค้าHouse Brand เป็น
นโยบายหลกัของเรา ซึ่งปัจจบุนัมีอตัราสว่นอยู่ท่ีร้อยละ 10-11 ของยอดขาย และมีทิศทางท่ีจะเติบโต
ขึน้ครับ 

3. การขยายสาขาไปในกลุม่ประเทศAEC นัน้ อยู่ระหวา่งด าเนินการ ส่วนการขยายสาขาในขอบชายแดน
นัน้ เรามีสาขาท่ีติดชายแดนคือ หนองคาย นครพนม มกุดาหาร โดยล่าสุดคือจังหวดับึงกาฬ ซึ่งอยู่
ระหวา่งก่อสร้าง คงเหลือเฉพาะ แมส่อด เท่านัน้ท่ียังไม่มีสาขาของเรา ส าหรับสาขาท่ีติดประเทศลาว
เรามีครบหมดแล้วครับ     
นายชยัพงศ์ คาระวะวฒันา (ผู้ถือหุ้น) :  ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. ราคาเหลก็ท่ีลดลงตัง้แตป่ลายปีถึงปัจจบุนั มีผลตอ่Stock Lossของบริษัทหรือไม ่
นายวทิรู สริุยวนากลุ (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. ส าหรับเร่ืองเหลก็เม่ือใดท่ีมีราคาลง เราต้องบนัทึก Stock Loss และมีนโยบายว่าเม่ือใดท่ีสินค้าราคา
ขึน้เราก็ต้องปรับราคาขึน้ และหากสนิค้าราคาลดลงเราก็ต้องปรับราคาลง 

 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชตุกิาญจน์  ศรีแสงจนัทร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 

แถลงให้ท่ีประชุมฯพิจารณาและอนุมตัิงบดลุ งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีหนึ่งปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 โดยมีรายละเอียดดงัท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 ซึ่ง

ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ

บริษัทตามล าดบัแล้ว โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 

รายการ งบการเงิน 

ปี 2557 ปี 2556 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 21,173.60 16,046.40 

หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 7,090.78 5,745.62 

สว่นของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 14,082.82 10,300.78 

รายได้รวม (ล้านบาท) 16,055.01 14,736.69 

ก าไรสทุธิส าหรับปี (ล้านบาท) 701.71 885.02 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท / หุ้น) 0.2302 0.2940 
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 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อคดิเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ เม่ือไมมี่ค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชมุ ดงันี ้    

มตทิี่ประชุม : อนมุตังิบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
2557  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้  
 

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 2,590,340,238 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 92,560 ไมน่บัรวมฐานการค านวณคะแนนเสียง 

               
วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2557 เป็นส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

 น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน แถลงต่อท่ีประชุมว่า 

ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจดัสรรเงินจากก าไรสทุธิเป็นเงินก าไรสะสมส ารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

ก าไรสทุธิ  จนกวา่จะครบร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน  ดงันัน้คณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจ านวน 35.10 

ล้านบาท หรือ เท่ากบัร้อยละ 5.0021 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2557  และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิส าหรับปีท่ีเหลือจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ

ตามกฎหมาย  หากไม่มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯอย่างมี

นยัส าคญั ซึ่งได้แจ้งตอ่สาธารณชนไว้แล้ว  เม่ือครัง้ออกหนงัสือชีช้วนน าเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัประชาชนทัว่ไปเม่ือเดือน

สงิหาคม  2552  โดยในปีนีบ้ริษัทฯมีการจ่ายปันผล ดงันี ้

1.  การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน  435,535,731  หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ  ในอัตรา 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าหุ้นทัง้สิน้ไม่เกิน   435,535,731.00  

บาท(ส่ีร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนสามหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นอัตราการ

จ่ายเงินปันผลหุ้น 0.142857142717 บาท (ทศนิยม 12 ต าแหน่ง)ตอ่หุ้น ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษ

ของหุ้นเดมิหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 

0.142857142717   บาท  (ทศนิยม 12 ต าแหน่ง)  
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2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ  0.015873015857  บาท (ทศนิยม 12 ต าแหน่ง) หรือคิดเป็น

จ านวน เงินไม่เกิน 48,392,859.00 บาท (ส่ีสิบแปดล้านสามแสนเก้าหม่ืนสองพนัแปดร้อยห้าสิบเก้าบาท

ถ้วน)  

 รวมการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้ นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้ นละ 0.158730158574 บาท 

(ทศนิยม 12 ต าแหน่ง)  คดิเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 483,928,590.00 บาท (ส่ีร้อยแปดสบิสามล้านเก้าแสนสอง

หม่ืนแปดพนัห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 72.60 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2557 ภายหลงัหักส ารองตาม

กฎหมายแล้ว ซึ่งอตัราการจ่ายปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหัก

ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

  โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวนัจันทร์ท่ี 

23 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ.2535 

โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัองัคารท่ี  24  มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัศกุร์ท่ี  8 พฤษภาคม  

2558   

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชมุ ดงันี ้

มตทิี่ประชุม :  ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตอินมุตัจิดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 2,590,340,238 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 92,560 ไมน่บัรวมฐานการค านวณคะแนนเสียง 

 

วาระที่  5      พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการ

จัดสรรหุ้นปันผลตามมตทิี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 จ านวนรวม 3,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1

บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่ เก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับการลด

ทุนจดทะเบียน 
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 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดมิบริษัทฯมีทนุจดทะเบียน

อยู่ 3,048,753,544.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 3,048,750,120.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้ นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้

ออกจ าหน่ายจ านวนรวม 3,424  หุ้ น มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 3,424.00 บาท และแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามท่ีคณะกรรมการเสนอ และ เพ่ือให้บริษัทฯ 

สามารถด าเนินการเพิม่ทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชมุ ดงันี ้

 มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ4ตามท่ี

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ีของของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 2,590,340,238 99.9964    

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 92,560 0.0036 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติเพิ่มทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามัญจ านวนรวม  435,535,731  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้น

ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผล และอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  ตลอดจน

เอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ         

      ประธานฯขอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 

3,048,750,120.00 บาท เพิ่มเป็น 3,484,285,851.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม 435,535,731 หุ้น  มลู

คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชมุ ดงันี ้
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มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้เพิม่ทนุจดทะเบียนบริษัทฯและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ4ตามท่ี

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ีของของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 2,590,340,238 99.9964    

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 92,560 0.0036 

 

วาระที่  7 พจิารณาอนุมตจัิดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 435,535,731 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลในรูปของ
หุ้นปันผล  

  ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิม่ จ านวนรวม 435,535,731 หุ้น มลูคา่ท่ี

ตราไว้ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชมุ ดงันี ้

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัจ านวนรวม  435,535,731 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 1 

บาทเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้ นสามัญ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้  

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 2,590,340,238 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 92,560 ไมน่บัรวมฐานการค านวณคะแนนเสียง 
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วาระที่ 8  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 

น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน แถลงต่อท่ีประชุมว่า  

การจดัท างบการเงินบริษัทฯ ประจ าปี 2558 นัน้ บริษัทฯขอน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  ส าหรับ

การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2558  คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3425 แห่ง บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด  

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558  และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2.30 ล้านบาท (สองล้านสามแสน

บาทถ้วน)  โดยราคานีไ้มร่วมคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี  

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชมุ ดงันี ้

มตทิี่ประชุม  :   ท่ีประชุมอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 ตามท่ีน าเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 2,590,340,238 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 92,560 ไมน่บัรวมฐานการค านวณคะแนนเสียง 

 

วาระที่  9  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ในปีนี ้มีกรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุและต้องออกจากต าแหน่งตามวาระมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายอภิสทิธ์ิ  รุจิเกียรตกิ าจร    ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ 
2. นายขจรเดช แสงสพุรรณ    ต าแหน่ง  กรรมการ  
3.  นายนิธ ิ  ภทัรโชค     ต าแหน่ง  กรรมการ / กรรมการบริหาร  

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เป็นการลว่งหน้า โดยได้เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต์ขอตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2558 ท่ีผา่นมานัน้ ซึ่งไมมี่

ท่านใดเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้ 
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 เน่ืองด้วยในวาระนีก้รรมการทัง้ 3 ท่านท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชมุเพ่ือให้การประชมุ

เป็นไปโดยหลกัธรรมาภิบาล และประธานฯ ได้มอบให้ นายวทิรู สริุยวนากลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นประธานการ

ประชมุ ในวาระนีแ้ทนตน เน่ืองจากเป็นผู้มีสว่นได้เสียในวาระนี ้ 

 จากนัน้ นายวทิรูฯ ได้กลา่วเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วน

ได้เสียได้หารือกันแล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถท่ีจะช่วยพัฒนาบริษัทได้  ซึ่งท่ีประชุมมีความเห็นสมควร

แตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง  

มตทิี่ประชุม :   ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตแิตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทฯอีกวาระหนึ่ง  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

1. นายอภิสทิธ์ิ  รุจิเกียรตกิ าจร   ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ  

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 2,590,340,238 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 92,560 ไมน่บัรวมฐานการค านวณคะแนนเสียง 

2. นายขจรเดช  แสงสพุรรณ   ต าแหน่ง  กรรมการ    

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 2,590,340,238 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 92,560 ไมน่บัรวมฐานการค านวณคะแนนเสียง 

3. นายนิธิ   ภทัรโชค   ต าแหน่ง  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 2,590,340,238 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 92,560 ไมน่บัรวมฐานการค านวณคะแนนเสียง 
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วาระที่ 10     พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

  ประธานฯได้ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ คา่ตอบแทนกรรมการ หมายถึงคา่ตอบแทนกรรมการท่ีมิใช่พนักงานของ
บริษัทฯ รวมถึงคา่เบีย้ประชมุกรรมการทกุคณะของบริษัทฯ ซึ่งจากข้อมลูของปีท่ีผา่นมานัน้จ านวนค่าตอบแทนกรรมการท่ี
จ่ายจริงไมเ่กินวงเงินท่ีขออนมุตัใินแตล่ะปี ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

        

 

 ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558  คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมา

จ านวน  4.0 ล้านบาท สืบเน่ืองจากตัง้แต่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมานัน้  

คณะกรรมการก าหนดวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการไว้เป็นจ านวนคงท่ี เท่ากบั 6.0 ล้านบาทมาโดยตลอด  อีกทัง้ยังไม่เคยมี

การจ่ายโบนสัให้แก่กรรมการบริษัทเลย  ดงันัน้ เพ่ือเป็นการตอบแทนกรรมการท่ีได้ทุ่มเทความสามารถ และมีส่วนร่วมใน

การบริหารงาน พฒันาบริษัทฯให้ มีความก้าวหน้า และมีผลการด าเนินงานท่ีดีมาตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงปริมาณ

สาขาท่ีเพิม่ขึน้ทกุปี จาก  8 สาขา ณ ปี 2552 เป็น 32 สาขา ณ ปี 2557      

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ
ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชมุ ดงันี ้

มติที่ประชุม :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการปี 2558  ภายในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมกรรมการทุกคณะ และโบนัสกรรมการ ตามเสนอ  ด้วยคะแนนเสียง
มากกวา่สองในสามของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 2,590,339,993 99.9964    

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 92,805 0.0036 

ปี จ านวนเงินท่ีขออนมุตั(ิบาท) จ านวนเงินท่ีจ่ายจริง(บาท) 

2555 6,000,000 2,935,000 

2556 6,000,000 3,892,500 

2557 6,000,000 4,160,000 
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วาระที่  11 พจิารณาอนุมัตใิห้ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงนิอีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงนิทัง้สิน้ 
8,000 ล้านบาท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิทูร สริุยวนากุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

โดยนายวิทูร สริุยวนากุล  ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 20 กันยายน 

2556 ได้มีมติอนุมัติให้ออกหุ้ นกู้ วงเงินจ านวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการ หรือกรรมการท่ีได้รับ

มอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราว โดยไม่เกินวงเงินดงักล่าว  เน่ืองจากปัจจุบนับริษัทฯ      

มีการขยายการลงทนุอย่างตอ่เน่ือง และการออกหุ้นกู้ ถือเป็นการระดมทุนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่อง

ทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรขออนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มวงเงินอีก 3,000 ล้านบาท 

รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทัง้สิน้ 8,000 ล้านบาท  

 นายทวีฉตัร จฬุางกรู (ผู้ ถือหุ้น) :  ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้
1. ขอทราบต้นทนุทางการเงิน  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ(DE ratio) และแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ครับ 

2. ท่ีดนิของบริษัททัง้หมดเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท หรือเป็นการเช่าระยะยาวครับ 

นายวทิรู สริุยวนากลุ (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ ปัจจบุนัอยู่ท่ี 0.50%  และต้นทนุทางการเงินของดอกเบีย้หุ้นกู้ ท่ีได้ออกไปครัง้ท่ี

แล้ว 3,000 ล้านบาท อยู่ท่ี 3.85% ตอ่ปี จ่ายดอกเบีย้ทกุๆ6เดือน ครับ ส าหรับแผนการใช้เงินนัน้  เพ่ือ
ใช้ในการจดัหาท่ีดนิและก่อสร้างอาคาร โดยการจดัหาท่ีดนิบางครัง้เป็นการจัดหาล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบนั
ราคาท่ีดินได้ปรับตวัสงูขึน้ตามกระแสของAEC และค่าก่อสร้างก็ปรับตามค่าแรง และค่าวสัดท่ีุปรับ
ราคาเพิม่ขึน้  และการขออนุมตัิวงเงินครัง้นีเ้พ่ือเตรียมการเพิ่มสภาพคล่อง แต่จะออกเสนอขายหุ้นกู้
หรือไมน่ัน้จะมีการพจิารณาตามความจ าเป็นอีกครัง้ครับ 

2. ท่ีผา่นมาเกือบทัง้หมดท่ีดนิเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท แตจ่ะมีบางแปลงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ี
ท าการเช่า มีอายุสัญญาเช่า 30 ปี ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่าการเช่าท่ีดินน่าจะคุ้มกว่าการซือ้ท่ีดิน 
เน่ืองจากราคาท่ีดนิสงูมาก ส าหรับท่ีดนิตา่งจงัหวดัท่ีผา่นมาทัง้หมดเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัทครับ  

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อคดิเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือข้อเสนอแนะ
เพิม่เตมิ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชมุ ดงันี ้

มตทิี่ประชุม:     ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตอินมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิม่วงเงินอีก 3,000 ล้านบาทรวมเป็น
วงเงินทัง้สิน้ 8,000 ล้านบาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
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มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 2,590,340,238 99.9964    

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 92,560 0.0036 

 
วาระที่  12 วาระอ่ืนๆ  

  -ไมมี่- 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อแนะน า โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดงันี  ้

นายอนนัต์ เหลืองนฤมติชยั (อาสาพทิกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) : ได้มีประเดน็ซกัถาม  
ตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. บริษัทฯได้รับคดัเลือกเข้าร่วมโครงการพฒันาบริษัทจดทะเบียนด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จาก
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้เม่ือปลายปี 2556 นัน้ มีการด าเนินการอย่างไรบ้าง 

2. จากการท่ีบริษัทมีนโยบายเข้าร่วมโครงการแนวร่วมตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่กบัสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)  อยากทราบวา่บริษัทฯได้ด าเนินการถึงขัน้ตอนใดครับ  

นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร (ประธานกรรมการ) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ส าหรับเร่ืองนโยบายการก ากับกิจการท่ีดี นัน้ทางบริษัทฯได้ออกคู่มือนโยบายก ากับดแูลกิจการ 

ข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน (Code of Conduct) โดย
ก าหนดเป็นนโยบายให้ทุกภาคส่วนในบริษัทฯน าไปปฏิบัติ  พร้อมทัง้มีการติดตามประเมินการ
ด าเนินงานในด้านนีเ้ป็นระยะครับ  

2. สว่นเร่ืองนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมและรับ
นโยบายร่วมกับทางIOD ว่าทางบริษัทฯมีเจตนาแน่วแน่ท่ีจะร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมและก าหนดเป็นนโยบายออกมาแล้วครับ ส่วนการจะได้รับ
ประกาศนียบตัร นัน้ต้องมีการต้องมีการท างานร่วมกบัIOD อีกระดบัหนึ่งครับ 
นางวยิะดา คงเสรี (ผู้ ถือหุ้น) : ได้มีประเดน็ซกัถาม  ตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. จากนโยบายของรัฐบาลเร่ืองการก าหนดเขตเศรษฐกิจพเิศษและมีการลดภาษีให้นิตบิคุคลจาก 
20% เหลือ 10% นัน้มีผลกระทบตอ่บริษัทฯอย่างไร  
นายวทิรู สริุยวนากลุ (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. ส าหรับเขตเศรษฐกิจพเิศษท่ีรัฐบาลประกาศออกมานัน้ ท่ีเราได้ด าเนินการอยู่แล้วคือ ท่ีหนองคาย 
และมกุดาหาร ส าหรับอตัราภาษีท่ีลดลงนัน้ น่าจะเป็นการลงทุนบางประเภท แต่ส าหรับการลงทุน
ปะเภทค้าปลีกรัฐบาลยงัไมมี่ประกาศครับ      
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ทัง้นีก้่อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเอง จ านวน  109 ราย และโดยผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้

ถือหุ้น จ านวน  270 ราย  รวมทัง้สิน้   379 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  2,590,432,798  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.97 ของ

จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท  

เม่ือท่ีประชมุไมมี่ค าถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว ประธานฯจึงกลา่วขอบคณุผู้ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉนัทะ ท่ีได้

สละเวลาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 และกลา่วปิดประชมุ 

 

 
ปิดประชุม      ประธานฯกลา่วปิดประชมุเวลาประมาณ  15.40  น.  
 
 
 
 
 
       
 

                               
 ________________________________ 

                          (นายอภิสทิธ์ิ    รุจิเกียรตกิ าจร) 
                                                             ประธานกรรมการบริษัท                                                   

               ประธานในท่ีประชมุ 
 
 


