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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 

 

 เวลาและสถานที ่

ประชุมวนัพธุท่ี 18  เมษายน  พ.ศ. 2555  เวลา  13.30  น. ณ หอ้งแกรนดรั์ชดา ชั้น 5  อาคารธารทิพย ์ โรงแรม

เจา้พระยาปาร์ค เลขท่ี 247  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  

 

รายช่ือคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร ประธานกรรมการบริษทัฯ 

2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์ กรรมการบริษทั/ประธานกรรมการตรวจสอบฯ  

3. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ ์ กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบฯ 

4. นายสุรศกัด์ิ จนัโทริ กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบฯ 

5. รศ.ดร.พงษศ์กัด์ิ       สุริยวนากลุ กรรมการบริษทั  

6. นายวทิูร สุริยวนากลุ กรรมการบริษทั /ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

7. นายอนวชั สุริยวนากลุ กรรมการบริษทั 

8. นางวารุณี สุริยวนากลุ กรรมการบริษทั 

9. นางสาวชุติกาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ กรรมการบริษทั 

10. นายยทุธนา สุริยวนากลุ กรรมการบริษทั 

 

รายช่ือผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั 

1.    นายเมธี   รัตนศรีเมธา   

2.    นายพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน์ 

3.    นายกรมณัฑ ์ จตุรพรพรหม 
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จํานวนผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม  

  นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร  ประธานกรรมการบริษทัฯ เป็นประธานท่ีประชุม  แถลงวา่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง และท่ีรับมอบฉนัทะ รวมทั้งส้ิน 328 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 1,239,775,109   หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ  85.51  ของ

จาํนวนหุน้ ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด และ ไดก้ล่าววา่องคป์ระชุมครบแลว้ เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) 

คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด     และนบัจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมไดเ้กินกวา่หน่ึงในสาม 

(1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 37 ของขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงถือวา่ครบองค์

ประชุม 

  การดาํเนินการประชุม 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาวสัณห์จุฑา ลครพล และนายวฒิุเมธ ภกัดีวฒิุ เป็นผูช้ี้แจงขั้นตอนในการประชุม การ

ลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น และการสอบถาม ดงัน้ี  

- การประชุมจะดาํเนินการประชุม เรียงตามลาํดบัวาระท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ทั้งหมด 12 วาระ 

- การลงคะแนนเสียง บริษทัฯจะใชว้ิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนน     

ในแต่ละวาระใหท่้านผูถื้อหุน้ แต่ละท่านแลว้ และเม่ือจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง หลงัจากนั้นจะ

มีเจา้หนา้ท่ี เขา้ไปเกบ็บตัรลงคะแนน หากไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆในบตัรลงคะแนน จะถือวา่งดออกเสียง และสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบ

ฉันทะ  ให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัฯไดบ้นัทึกคะแนนเสียงลงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ตามแต่ละวาระแลว้ 

- การนบัคะแนนเสียง บริษทัฯใชเ้คร่ืองอ่านบาร์โคด้บตัรลงคะแนน เพ่ือรวบรวมผลคะแนนแจง้ต่อท่ีประชุมรับทราบในแต่ละวาระ  

- การสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผูถื้อหุน้สามารถยกมือข้ึนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือใชว้ิธีการเขียนลงบนกระดาษ

ท่ีจดัเตรียมไวใ้ห ้เม่ือจบการรายงานในแต่ละวาระ  

  ประธานฯ ไดแ้จง้ว่าเม่ือผูถื้อหุ้นทุกท่านไดรั้บทราบขั้นตอนการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงแลว้ จึงขอเร่ิมการ

ประชุมตามลาํดบัวาระท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 

     

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ซ่ึงไดจ้ดัประชุมเม่ือวนัท่ี 

28 เมษายน พ.ศ.2554  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดส้อบทานและเสนอต่อท่ีประชุมน้ี ทั้งน้ี สาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดน้าํส่ง

พร้อมหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนการประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ของ บริษทัสยาม

โกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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มติดงักล่าวไดรั้บการเห็นชอบและรับรองดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

    เห็นดว้ย                  1,147,776,295 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  92.58 

   ไม่เห็นดว้ย     100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

   งดออกเสียง       91,998,714        เสียง คิดเป็นร้อยละ         7.42 

    

 วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจําปี 2554 

นางสาวชุติกาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน แถลงต่อท่ีประชุมฯ ถึงผลการ

ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา โดยสรุปดงัน้ี ณ ส้ินปี 2554 บริษทัฯมีสาขาทั้งส้ิน 13 สาขา โดยสาขาท่ีเปิดใหม่ในปี 

2554 คือ สาขาหนองคาย และสาขานครราชสีมา  

         ในปี 2554 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสุทธิ เท่ากบั 8,187.85 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 2,356.57  ลา้น

บาท  หรือเพ่ิมข้ึน 40.41 %  สาํหรับรายไดอ่ื้นเท่ากบั 203.36 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา จาํนวน 64.11 ลา้นบาท หรือ เพิ่มข้ึน 

46.04 % โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดข้องการส่งเสริมการขาย  สาํหรับกาํไรขั้นตน้ปี 2544 เท่ากบั 1,310.36 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.00 ของรายไดจ้ากการขายสุทธิ ซ่ึงมากกวา่ปี 2553 ท่ีมีจาํนวนกาํไรขั้นตน้ เท่ากบั 919.82 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 15.77 ของรายไดจ้ากการขายสุทธิ 

  บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ปี 2554 เท่ากบั 702.87  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 216.15 ลา้น

บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 44.41 ค่าใชจ่้ายดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ  8.58 ของยอดขาย ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ กบัปี 

2553 คิดเป็นร้อยละ 8.35 ของยอดขาย ปี 2553  ทั้งน้ีเป็นผลจาก เม่ือตน้ปี 2554 บริษทัฯไดท้าํการประเมินราคาส่ิงปลูกสร้างใหม่ตาม

รอบระยะเวลาท่ีพึงกระทาํตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16  เก่ียวกบัเร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯมีค่าใชจ่้าย

เก่ียวกบัค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีราคาใหม่น้ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองการบนัทึกค่าใชจ่้าย

ประมาณการสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน ส่งผลใหก้าํไรสุทธิในปี 2554 เท่ากบั 490.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.99 ของ

รายไดจ้ากการขายสุทธิ  เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 128.47 ลา้นบาท โดยมีกาํไรต่อหุน้ เท่ากบั 0.3404 บาท  

  นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่าบริษทัฯไดท้าํการคดัสรรสินคา้ให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของลกูคา้ทุกกลุ่ม และไดน้าํเขา้สินคา้ดว้ยตนเองโดยไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง ทั้งน้ีเพิ่มอตัรากาํไรขั้นตน้ใหสู้งข้ึน นอกจากน้ีได้

ปรับปรุงร้านโดยเปล่ียนหลอดไฟภายในร้านเป็นหลอด LED ทั้งหมด เพ่ือเพิ่มความสวา่งสดใสภายในร้านและประหยดัค่าไฟฟ้า    

 มติท่ีประชุม   วาระน้ีเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานเพ่ือทราบ จึงมิไดมี้การลงมติ 
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วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

นางสาวชุติกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน  ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมฯ 

พิจารณาและอนุมติังบดุล งบกาํไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง

ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียดดงัท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2554 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม อนุมติังบการเงินของบริษทัฯ และรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สาํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีหน่ึงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

              มติดงักล่าวไดรั้บการเห็นชอบและรับรองดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

            เห็นดว้ย  1,147,110,982 เสียง    คิดเป็นร้อยละ     92.52   

    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

    งดออกเสียง       92,664,127 เสียง คิดเป็นร้อยละ       7.48 

   

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2554 เป็นสํารองตามกฏหมายและการจ่ายปันผล 

  

นางสาวชุติกาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตาม

กฎหมายแลว้บริษทัตอ้งจดัสรรเงินจากกาํไรสุทธิเป็นเงินกาํไรสะสมสํารองตามกฎหมายไวไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ  

จนกวา่จะครบร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน  ดงันั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรใหจ้ดัสรรไวเ้ป็นจาํนวน 25.0 ลา้นบาท (ยีสิ่บหา้ลา้น

บาทถว้น) หรือ เท่ากบัร้อยละ 5.1 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2554  และมีนโยบายจะจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของ

กาํไรสุทธิสาํหรับปีท่ีเหลือจากหักเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯตามกฎหมาย  หากไม่มี

เหตุจาํเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงไดแ้จง้ต่อสาธารณชนไว้

แลว้  เม่ือคร้ังออกหนงัสือช้ีชวนนาํเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัประชาชนทัว่ไปเม่ือเดือนสิงหาคม  2552  โดยในปีน้ีบริษทัฯมีการจ่าย

ปันผล ดงัน้ี 
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1. การจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 289,985,369 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

บริษทัฯ  ในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าหุน้ทั้งส้ินไม่เกิน 289,985,369 บาท หรือคิดเป็นอตัราการ

จ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.20 บาท ต่อหุน้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ให้

จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท  

2.   การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.022222222222 บาท (ทศนิยม 12 ตาํแหน่ง)  หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

32,220,596.64 บาท 

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุน้ปันผล   และเงินสด เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.222222222222 บาท (ทศนิยม 12 

ตาํแหน่ง) คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 322,205,966.44 บาท (สามร้อยยีสิ่บสองลา้นสองแสนหา้พนัเกา้ร้อยหกสิบหกบาท

ส่ีสิบส่ีสตางค)์ หรือคิดเป็นร้อยละ 69.20 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2554 ภายหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายแลว้ ซ่ึงอตัราการจ่ายปันผล

คร้ังน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั  โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด  

โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสดปันผล ในวนัศุกร์ท่ี 23 

มีนาคม 2555 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา  225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัจนัทร์ท่ี 26 มีนาคม 2555 และกาํหนดจ่ายปันผลในวนัศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม  2555 เม่ือไดพิ้จารณาแลว้

ท่ีประชุมฯ จึงไดล้งมติดงัต่อไปน้ี 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นสาํรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผูถื้อ

หุน้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

มติดงักล่าวไดรั้บการเห็นชอบและรับรองดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,221,430,185 เสียง    คิดเป็นร้อยละ    98.52 

    ไม่เห็นดว้ย            24,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

    งดออกเสียง         18,320724 เสียง คิดเป็นร้อยละ      1.48      

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิรอบในการจัดโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัทฯ (GLOBAL_ESOP1) จํานวนรวมไม่เกนิ 40 ล้านหุ้นมูลค่าทีต่ราไว้ในราคาหุ้นละ 1 บาท  ในราคาเสนอขายหุ้น

ละ 1 บาท  และให้กรรมการและพนักงานทีไ่ด้รับการจัดสรรสามารถขายหรือโอนเปลีย่นมอืได้ปีละไม่เกนิร้อยละ25  โครงการมอีายุ 5 

ปี  โดยรายละเอยีดมอบให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดาํเนินการ 
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ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯไดรั้บทราบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

เร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ ซ่ึงเป็นมาตรฐานการบญัชีท่ีกิจการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอนัเน่ืองจากผลกระทบการจ่ายโดยใชหุ้้น

เป็นเกณฑต่์องบกาํไร(ขาดทุน) สาํหรับงวดสาํหรับกิจการรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  พ.ศ. 2554 จากผล

ดงักล่าว  การท่ีบริษทัฯแจง้ความประสงคต่์อผูถื้อหุ้นเพ่ือขอพิจารณาและอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯให้แก่

กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ(GLOBAL_ESOP1) ตามวาระน้ีจึงอยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งใชม้าตรฐานฉบบัน้ีดว้ย    ส่งผลใหบ้ริษทั

ฯตอ้งบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาเสนอขายต่อกรรมการและพนกังานตามโครงการน้ีกบัราคาตลาดเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทัฯทนัทีตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  ดงักล่าว  ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีมีสาระสาํคญัอยา่งมากต่องบกาํไร(ขาดทุน)  ของบริษทัฯ  ดงันั้น

คณะกรรมการบริษทัฯจึงใคร่ขอถอนวาระการประชุมตามขอ้น้ี      

                                                              

วาระที ่6       พจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามญัจํานวนรวม  335,999,992 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ประธานฯขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู ่1,720 ลา้นบาท เพิ่ม

เป็น 2,055,999,992  บาท โดยออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม 335,999,992  หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็น

หุ้นสามญั จาํนวน 289,985,369 หุ้น และรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี

1(GLOBAL-W) ตามการปรับสิทธิใหม่จาํนวน 46,014,623 หุน้  

          มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัฯตามท่ีเสนอ  

    มติดงักล่าวไดรั้บการเห็นชอบและรับรองดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  1,215,930,066 เสียง    คิดเป็นร้อยละ   98.08  

    ไม่เห็นดว้ย      18,615,450 เสียง คิดเป็นร้อยละ     1.50 

    งดออกเสียง      5,229,593 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.42       
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์บริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอันเน่ืองมาจากการ

เพิม่ทุน   

 ประธานฯ ช้ีแจงวา่ดว้ยบริษทัฯมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามวาระท่ี 6 ดงันั้นบริษทัฯจึงตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิ ขอ้ 4 และหนงัสือรับรองบริษทัฯ ขอ้ 4  เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯใหส้อดคลอ้งกบัการจดทะเบียนเพิ่มทุน  ตลอดจน

เอกสารสาํคญัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขเอกสารสาํคญัของบริษทัฯ  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษทัฯ  

  มติดงักล่าวไดรั้บการเห็นชอบและรับรองดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  1,218,284,541 เสียง คิดเป็นร้อยละ  98.27  

    ไม่เห็นดว้ย            14,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  

    งดออกเสียง      21,476,468 เสียง คิดเป็นร้อยละ    1.73 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิม่  335,999,992 หุ้น  เพือ่รองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้น

ปันผล จํานวนรวม 289,985,369 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือGLOBAL-W ที่เหลืออยู่ตามการปรับสิทธิใหม่จํานวน 

46,014,623 หุ้น 

       ประธานฯขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัส่วนท่ีเพิ่ม จาํนวนรวม 335,999,992  หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้ 1 

บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั จาํนวน 289,985,369 หุน้ และรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี1(GLOBAL-W) ตามการปรับสิทธิใหม่จาํนวน 46,014,623 หุน้   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามวตัถุประสงคต่์างๆท่ีเสนอ 

  มติดงักล่าวไดรั้บการเห็นชอบและรับรองดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  1,218,345,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.27 

    ไม่เห็นดว้ย            25,450 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

    งดออกเสียง        21,403,868 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.73 
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วาระที ่ 9 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2555 

สาํหรับการจดัทาํงบการเงินบริษทั ประจาํปี 2555 นั้น บริษทัฯขอนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชี  สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2555  คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425  แห่งบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จาํกดั  

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี2555  และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1.60 ลา้นบาท (ราคาน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายในการ

สอบบญัชี) ซ่ึงมากกวา่ปีท่ีผา่นมาเพียง 0.15 ลา้นบาท เท่านั้น เน่ืองจากในปี 2555 บริษทัมีแผนขยายกิจการสาขาเพิ่มข้ึนประมาณ 4-7 

สาขา     

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ดงัน้ี 

  คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์ ขอสอบถามวา่ เก่ียวกบัค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาจาํนวน 0.15 ลา้นบาทนั้น

ทางบริษทัฯไดต่้อรองราคาหรือไม่ และมีเหตุผลอยา่งไรในการเพิ่มราคาค่าสอบบญัชี  

  นางสาวชุติกาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงวา่จากแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ

ในปี 2555 น้ีจะทาํการขยายสาขาเพิ่มอีกประมาณ 7 สาขา รวมทั้งส้ิน 20 สาขา และในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯกไ็ดข้ยายสาขาเพิ่มจากส้ินปี 

2553 จากเดิมจาํนวน 11 สาขา มาเป็น 13 สาขาในส้ินปี 2554 นั้นทางผูส้อบบญัชีกไ็ม่ไดเ้พิ่มค่าสอบบญัชีแต่อยา่งใด สาํหรับปี 2555 

นั้นทางผูส้อบบญัชีไดเ้สนอราคาเพิ่มข้ึนอีก 0.15 ลา้นบาทรวมเป็น 1.60 ลา้นบาท จึงเห็นวา่เป็นจาํนวนท่ีเหมาะสมแลว้ สาํหรับสาขา

ทั้งหมด 20 สาขา  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2555 ตามท่ีนาํเสนอ  

  มติดงักล่าวไดรั้บการเห็นชอบและรับรองดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  1,196,084,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ        96.47  

    ไม่เห็นดว้ย      22,301,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  1.80  

    งดออกเสียง      21,389,480  เสียง คิดเป็นร้อยละ  1.73   

วาระที ่10  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า  ปัจจุบนับริษทัฯมีกรรมการทั้งส้ิน 10 ท่าน  ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ.2535  และขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 19 กาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี

จาํนวนหน่ึงในสาม  หรือจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  โดยกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง  ภายหลงัการ

จดทะเบียนบริษทัให้ใช้วิธีจับฉลาก  ส่วนในปีหลงัต่อไป  ให้กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  ซ่ึง

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระอาจถกูเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
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สาํหรับในปีน้ี ถือเป็นปีท่ีส่ี หลงัการจดทะเบียนบริษทัมหาชน กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระมีรายนามดงัต่อไปน้ี  

1. นายวทิูร      สุริยวนากลุ  

2.  นายสุรศกัด์ิ  จนัโทริ 

3. นางวารุณี     สุริยวนากลุ  

4. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาแลว้ เห็นวา่กรรมการทั้ง 4 ท่าน

เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถท่ีจะ

ช่วยพฒันาบริษทัได ้  ซ่ึงท่ีประชุมมีความเห็นสมควรแต่งตั้งนายวทิูร สุริยวนากลุ ,นายสุรศกัด์ิ จนัโทริ ,นางวารุณี สุริยวนากลุ และ 

นางสาวชุติกาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง(โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านไม่อยูใ่นท่ีประชุม) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเลือกกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 4 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทัฯอีกวาระหน่ึง โดยไดพิ้จารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

 

1. นายวทิูร สุริยวนากลุ มีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,186,508,872 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.70 

ไม่เห็นดว้ย      30,546,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ   2.47 

งดออกเสียง     22,719,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.83  

 

2. นายสุรศกัด์ิ  จนัโทริ    มีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,199,585,069  เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.76 

ไม่เห็นดว้ย      17,185,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ    1.39 

งดออกเสียง       23,004,890 เสียง คิดเป็นร้อยละ    1.85  
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3. นางวารุณี     สุริยวนากลุ    มีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,210,558,118 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.64 

ไม่เห็นดว้ย                   1 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

งดออกเสียง         29,216,990 เสียง คิดเป็นร้อยละ    2.36 

 

4. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์  มีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,207,554,594 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.40 

ไม่เห็นดว้ย             9,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

งดออกเสียง       32,210,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ    2.60 

 

วาระที ่11      พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555 

    นางสาวชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ ผูช่้วยประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน แถลงต่อท่ี

ประชุมวา่ ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการท่ีมิใช่พนกังานของบริษทัฯ รวมถึงค่าเบ้ียประชุมกรรมการทุก

คณะของบริษทัฯ ซ่ึงจากขอ้มูลของปีท่ีผา่นมานั้นจาํนวนค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายจริงไม่เกินวงเงินท่ีขออนุมติัในแต่ละปี ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

     

 

        

 

     ดงันั้นค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555 จึงเห็นควรนาํเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ย

จาํนวนไม่เกิน 6.0 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนเท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 จาํนวน 6.0 ลา้นบาทตามเสนอ  

 

 

 

ปี จาํนวนเงินท่ีขออนุมติั(บาท) จาํนวนเงินท่ีจ่ายจริง(บาท) 

2552 6,000,000 1,460,000 

2553 6,000,000 2,495,750 

2554 6,000,000 2,445,000 
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มติดงักล่าวไดรั้บการเห็นชอบและรับรองดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,173,596,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ  94.66  

ไม่เห็นดว้ย              1,350  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00    

งดออกเสียง       66,176,766 เสียง คิดเป็นร้อยละ    5.34    

 

วาระที ่ 12 เร่ืองอืน่ๆ   

   

  -   ไม่มี  - 

 

 

 

 

ปิดประชุม ประธานกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ  16.40 น.  

                               

 

 

 

 

 

      ________________________________ 

                                                      (นายอภิสิทธ์ิ    รุจิเกียรติกาํจร) 

                                                                          ประธานกรรมการบริษทั                                                   

               ประธานในท่ีประชุม 

 
 

Administrator
Stamp
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