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บริษัท สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ต าบลรอบเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด   
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติก าจร ประธานกรรมการบรษิัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์) 
2. นายไพโรจน์ เจือประทุม กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ

เสี่ยง/กรรมการอิสระ 
3. ดร.บุญชัย พิทักษ์ด ารงกิจ กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /

กรรมการอิสระ 
4. ดร.วงศ์ศักด์ิ สวัสด์ิพาณิชย์ กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
5. นายวิทูร สุริยวนากุล กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
6. นางวารุณี สุริยวนากุล กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
7. พล.ต.อ.กวี สุภานันท ์ กรรมการบริษัท /ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์)  
8. นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร(ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์) 
9. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน กรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์) 
10. นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์) 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100% และ ไม่มี
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายอนวัช สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด/
กรรมการบริหาร  

2. นายยุทธนา สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายสินค้าน าเข้า 
3. น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
4. นายภิภพ วาสนาอาชาสกุล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
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รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม(ต่อ) 

5. นายเข็มชาติ สังฆะคาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System 
Development 

6. นายฐาปณัฐ อัศวจุฬามณี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System 
Development 

7. น.ส.วิภาวี หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425(ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์) 

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563    
เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้ังแต่วันที่  16 ตุลาคม 
2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาน้ัน ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือ
ก าหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งน้ี  

จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  

 นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติก าจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) มอบหมายให้    
นายวิทูร สุริยวนากุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมแทน และมีน.ส.ชุติญา อภินันทศรี 
เป็นผู้ด าเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา2019บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจึงก าหนดมาตรการป้องกัน ตามมาตรการของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยต้ังจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและตอบแบบคัดกรองตนเองตาม
โปรแกรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนเข้าสู่ห้องประชุม พร้อมทั้งจัดที่น่ังประชุมให้มีระยะห่างทางสังคม จัดเจล
แอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือไว้ตามจุดต่างๆ และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือ  
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม  
 จากน้ันได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 50 ราย และที่รับมอบฉันทะจ านวน 
1,411 ราย รวมทั้งสิ้น 1,461 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 3,533,030,655 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 84.09 ของจ านวนหุ้น  
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด และ ได้กล่าวว่าองค์ประชุมครบแล้ว เน่ืองจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน  
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหน่ึงในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุม  

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

ท่านผู้ถือหุ้น แต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จ านวน 14 แผ่น รวม 11 วาระ 
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2. เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใน
การด าเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือข้ึน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระน้ัน วิธีการนับคะแนนจะใช้การ
สแกนตาม barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว น.ส.ชุติญาฯ ผู้ด าเนินรายการจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ 
ซึ่งจะแสดงจ านวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย"  "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"  และส าหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่     
เห็นด้วยจะไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม 

3. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค าถาม          
ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือ
ค าถามท่ีตรงกับระเบียบวาระเท่าน้ัน หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆแล้ว 

4. ในการเสนอความเห็นหรือค าถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพ่ือให้การประชุมมีประสิทธิภาพ 
และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการที่เหมาะสม 

นอกจากน้ีเพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ 
ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนคือ น.ส.นวพร อิฐรัตน์ ผู้ถือหุ้น จากน้ันจึงเริ่มการประชุม โดยมีนายวิทูร สุริยวนากุล 
ท าหน้าท่ีผู้ด าเนินการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปน้ี 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
 นายวิทูร สุริยวนากุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1 โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณา
รายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 จากน้ันได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ
ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ีและมีมติที่ประชุม ดังน้ี 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที ่23 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

มติที่ประชุม จ านวน (เสียง) อัตราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,531,583,642 99.96 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 1,471,313 0.04 
บัตรเสีย - - 

                
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

นายวิทูร สุริยวนากุล ขอให้น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
เป็นผู้แถลงรายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ตัวเลขของงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  ดังน้ี 
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ปี 2562 บริษัทได้เปิดด าเนินการสาขาเพ่ิม 5 สาขา ได้แก่ สาขาสตูล สาขาภูเก็ต สาขากันทรลักษ์ (จังหวัด    

ศรีสะเกษ) สาขาแม่สาย (จังหวัดเชียงราย) และสาขากระทุ่มแบน (จังหวัดสมุทรสาคร) ณ สิ้นปี 2562 มีจ านวนสาขาทั้งสิ้น  
66 สาขา และสาขาของบริษัทย่อยในนาม Global House (Cambodia) Co., Ltd. ที่ประเทศกัมพูชาอีก 1 สาขา ในกรุง
พนมเปญ โดยมีสัดส่วนการลงทุนของ Global House และนักลงทุนท้องถ่ิน ในอัตราร้อยละ 55 และ ร้อยละ 45 ตามล าดับ 
ซึ่งนับเป็นปีที่สามของการจัดท างบการเงินรวม โดยบริษัทมีผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ดังน้ี 
งบการเงินรวม 

 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 29,182.28 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 2,919.86 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ  
11.12 ประกอบด้วย 

 รายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 28,081.45 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 2,679.38 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10.55 เป็นผลมาจากการเปิดสาขาใหม่ประมาณร้อยละ 7.15 และการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม       
ร้อยละ 3.40   

 รายได้อื่นเท่ากับ 1,100.83 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 240.48 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.95 
โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการส่งเสริมการขาย 

 ก าไรข้ันต้น เท่ากับ 5,782.52 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี2561 จ านวน 476.59 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.98 เน่ืองจาก
การเพ่ิมสัดส่วนการขายสินค้า House Brand ของบริษัทเป็นส าคัญ 

 ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร เท่ากับ 4,037.62 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 570.42    
ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.45 เป็นค่าใช้จ่าย ที่เพ่ิมข้ึนจากสาขาที่เปิดใหม่ 5 สาขา โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็น
ร้อยละ 14.38 ของยอดขาย   

 ต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 268.24 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 7.06 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.70 ตาม
หน้ีสินทางการเงินที่เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัท 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า เท่ากับ 29.36 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 15.05 ล้านบาท หรือ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ105.20 

 ก าไรสุทธิ จ านวน 2,114.07 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 123.41 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.20 และ     
มีก าไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.4983 บาท/หุ้น เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 4.53 โดยมาจากยอดขายและรายได้อื่นๆที่เพ่ิมข้ึน 

 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯมีฐานะการเงินรวม ดังน้ี สินทรัพย์รวม 35,986.39 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 4,969.41 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.02 หน้ีสินรวม 19,855.47 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 3,724.85 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.09 และ   
ส่วนของผู้ถือหุ้น 16,130.92 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,244.55 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.36   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 28,576.91 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 2,380.42 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 9.09 ประกอบด้วย  

 รายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 27,482.16 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 2,145.67 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 8.47 เป็นผลมาจากยอดขายของสาขาใหม่ประมาณ ร้อยละ 5.07 และการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม 
ประมาณ ร้อยละ 3.40   
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 รายได้อื่นเท่ากับ 1,094.75 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 234.74 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.30 โดย
มีปัจจัยหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการส่งเสริมการขาย และรายได้จากการให้บริการ   

 ก าไรข้ันต้น เท่ากับ 5,620.09 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 336.26 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6.36 
เน่ืองมาจากการปรับสัดส่วนการขายสินค้า House Brand ของบริษัทเป็นส าคัญ และหากเปรียบเทียบกับรายได้จากการ
ขายสุทธิจะเท่ากับร้อยละ 20.45 ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.40    

 ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร เท่ากับ 3,931.37 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 514.55    
ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.06 โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 14.30 ของยอดขาย เป็นผลมาจากการเปิด
สาขาใหม่ 5 สาขา และการรับรู้ผลขาดทุนจากเหตุการณ์ไฟไหม้พ้ืนที่บางส่วนของสาขาล าพูน จ านวน 20.70 ล้านบาท 
เมื่อเดือนธันวาคม 2562  โดยค่าใช้จ่ายส่วนน้ีอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยที่บริษัทได้จัดท าไว้    

 ก าไรสุทธิ เท่ากับ 2,038.93 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 35.07 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.75 และมีก าไร
ต่อหุ้น เท่ากับ 0.4853 บาท/หุ้น เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 0.0084 บาท/หุ้น  

 ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 3,715.37 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก     
ปี 2561 จ านวน 187.06ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.30 โดยEBITDA ต่อยอดขายเท่ากับ 13.50% ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 0.40 เน่ืองจากอัตราก าไรข้ันต้นที่ลดลงร้อยละ 0.40   

 ฐานะการเงินรวม ณ สิ้นปี 2562 มีสินทรัพย์รวม 35,592.87 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 5,024.97 ล้านบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
16.44  หน้ีสินรวม 19,718.07 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 3,820.50 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.03 และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 
15,874.80 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,204.47 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.21  
สรุปสาระส าคัญของงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562       (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 2562 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์รวม 35,986.39 35,592.87 

หน้ีสินรวม 19,855.47 19,718.07 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 16,130.92 15,874.80 

รายได้รวม           29,182.28 28,576.91 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  2,114.08 2,038.93 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,093.47 2,038.93 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม 20.61 - 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,062.24 2,026.99 
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 4.84 - 

ก าไรต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น) 0.4983 0.4853 
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น.ส.ชุติกาญจน์ฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น(Anti-Corruption) ของบริษัท ในปี      

ที่ผ่านมา โดยบริษัทยังคงส่งเสริมและสร้างความเข้าใจแก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานบางด้าน
ของบริษัท ได้แก่ โครงการAnti-Corruption ส าหรับพนักงาน และPC ในการณีการรับงานติดต้ังสินค้า ต้องท าผ่านช่องทางที่
บริษัทก าหนดไว้เท่าน้ัน ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันการเรียกรับเงินจากลูกค้า และให้ลูกค้าได้รับบริการจากช่างที่ดีมีคุณภาพ นอกจากน้ี
ยังมีการจัดท าโปรแกรม HR Management ส าหรับเตือนการต่ออายุใบอนุญาตการด าเนินงานต่างๆของบริษัทล่วงหน้าก่อน
ครบก าหนด เพ่ือให้สามารถด าเนินการต่ออายุได้ทันเวลา และป้องกันการเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น เหล่าน้ีเป็นต้น 

จากน้ันนายวิทูร สุริยวนากุล ได้แถลงเกี่ยวกับการเติบโตและกลยุทธ์การด าเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา  
ต่อที่ประชุม ดังน้ี  

. บริษัทได้ขยายสาขาเพ่ิมอีก 5 สาขา เป็นผลให้สิ้นปี 2562 บริษัทมีจ านวนสาขาที่เปิดด าเนินการรวม 66 สาขา อยู่ใน
ภาคเหนือ 15 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 สาขา ภาคตะวันออก 4 สาขา ภาคกลาง 12 สาขา ภาคตะวันตก      
4 สาขา และภาคใต้ 5 สาขา ซึ่งคิดเป็นพ้ืนที่ขาย(Sale Area) รวม 1,247,155 ตารางเมตร บนที่ดินทั้งสิ้น 3,060 ไร่      
โดยบริษัทมีเป้าหมายการขยายสาขาภายในประเทศครบ 100 สาขา ในปี 2566  

. ส าหรับสาขาเก่า บริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงระบบปรับอากาศใหม่ทั้งหมดเป็นแบบAir Condition และได้ติดต้ังSolar 
Roof ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองได้ถึงวันละ 62.5 เมกกะวัตต์ โดยติดต้ังครบทุกสาขาเมื่อสิ้นปี 2562  นอกจากน้ี
ยังได้ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของร้านให้สอดคล้องกับยุคสมัยและวัยของลูกค้ากลุ่มGeneration X และ Y ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
80 ของจ านวนลูกค้า เช่น การปรับระบบไฟแสงสว่าง บรรยากาศภายในร้าน การปรับชั้นวางสินค้าใหม่ และการปรับ
Shop in Shop เป็นต้น เพ่ือให้ลูกค้าได้ใช้เวลาภายในร้านนานข้ึน และสามารถเพ่ิมยอดขายสินค้ากลุ่มที่ไม่ใช่สินค้า
โครงสร้างได้ อีกทั้งยังได้ปรับปรุงสาขาร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสาขาแรกของบริษัท ให้เป็นต้นแบบของสาขา Digital store     
อีกด้วย  

. บริษัทได้ขยายธุรกิจเพ่ิมอีก 2 รูปแบบ ได้แก ่ร้านกาแฟในนาม “ลามายอน”(La Mayon Coffee)  ซึ่งเน้นในรสชาติและ
มาตรฐานของกาแฟ ปัจจุบันมีทั้งหมด 59 สาขา โดยเปิดด าเนินการภายในสาขาของบริษัทรวม 56 สาขา โกลบอลเฮ้าส์
กัมพูชา(พนมเปญ) 1 สาขา ภูเรือ(แฟรนไชส์) 1 สาขา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 สาขา และร้านขายสินค้าแบบ
Life Styles ราคาถูก ในนาม “USUPSO” เปิดด าเนินการแล้ว 16 สาขา ซึ่งอยู่ภายในสาขาของบริษัท 14 สาขา         
โกลบอลเฮ้าส์กัมพูชา(พนมเปญ) 1 สาขา และ CDC(แฟรนไชส์) 1 สาขา และมีเป้าหมายขยายสาขาเพ่ิมภายในปี2563 
อย่างน้อย 20 สาขา  

. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT Development)  บริษัทได้พัฒนาช่องทางการให้บริการติดต้ัง (Platform as a 
Services) และช่องการจ าหน่ายสินค้าOnline Channel ดังน้ี การพัฒนา Platforms- Home service ส าหรับงานติดต้ัง 
เครื่องปรับอากาศ โดยรับประกันการติดต้ังให้ลูกค้าภายในวันถัดไป เป็นผลให้มียอดติดต้ังมากถึง 40,000 เครื่อง ในปีที่
ผ่านมา และมีการควบคุมคุณภาพของช่างที่อยู่ในPlatforms “ช่างดี” ปัจจุบันบริษัทมีช่างที่ให้บริการติดต้ังทั่วประเทศ
ประมาณ 700 คน และได้ขยายบริการเพ่ิมในการติดต้ังปั๊มน้ า และซ่อมเครื่องมือช่าง  และส าหรับช่องทางการจ าหน่าย
สินค้า Online บริษัทได้พัฒนาอย่างต่อเน่ือง และเน้นบริการที่แตกต่างจากเจ้าอื่นในลักษณะClick & Collect โดย
สามารถสั่งซื้อและมารับสินค้าได้ภายใน 30 นาที กรณีที่มารับสินค้าเองที่ร้าน หรือสั่งซื้อล่วงหน้า ซึ่งเพ่ิมความ
สะดวกสบายให้กับลูกค้ามากข้ึน    
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. บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทสยาม เซย์ซอน จ ากัด เพ่ือจัดหา

สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มร้านค้าพันธมิตร ร้านค้าช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางหน่ึงในการ

เพ่ิมยอดขายสินค้าให้แก่บริษัท   

จากน้ันนายวิทูร สุริยวนากุล ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่ โดยมี
ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถาม ดังน้ี  
นายเรวัต พิพัฒน์วงศ์เจริญ (ผู้รับมอบฉันทะ) มีประเด็นซักถามเก่ียวกับงบการเงิน ดังน้ี 
1) บัญชีที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน ที่ถูกบันทึกไว้ต้ังแต่ปี 2561 บริษัทได้ใช้ประโยชน์ หรือยังไม่ได้ด าเนินการ 

เน่ืองจากมีมูลค่าสูง    
2) บัญชีสินทรัพย์ไม่ตัวตน ที่เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาประมาณ 5.70 ล้านบาท คืออะไร และในอนาคตจะเกิดประโยชน์หรือไม่  
3) บัญชีหน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น ที่ถูกบันทึกบัญชีในปี 2562 จ านวน 5.35 ล้านบาท คืออะไร และจะมีเพ่ิมข้ึนหรือไม่   
นายวิทูร สุริยวนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ตอบข้อซักถาม ดังน้ี 

1) ส าหรับที่ดินที่บริษัทซื้อไว้แล้วยังไม่ได้ปลูกสร้างน้ัน เกิดจากการซื้อที่ดินไว้ล่วงหน้า เน่ืองจากได้ราคาท่ีเหมาะสม และเป็น
พ้ืนที่ในแผนการขยายสาขา ส าหรับที่ดินแปลงใหญ่ที่สุดของบริษัท ได้ซื้อไว้ต้ังแต่ปี 2552 คือแปลงที่เมืองทองธานี         
มีจ านวน 143 ไร่ ซึ่งบริษัทได้พิจารณาการลงทุนแล้วเห็นว่าการปล่อยที่ดินไว้ก่อนน่าจะได้รับผลตอบแทนทีดี่กว่า           

น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน) ได้ตอบข้อซักถาม ดังน้ี 
2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ค่ะ ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Software ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งบริษัทได้พัฒนาข้ึนใช้เอง รวมถึงค่าลิขสิทธ์ิของร้าน USUPSO  
3) บัญชีหน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่นจ านวน 5.35 ล้านบาท คือ เงินสดที่ลูกค้าน ามาค้ าประกันการซื้อสินค้าแบบเครดิต แทนการ

น าหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร(Letter of Guarantee) มาย่ืนให้บริษัท ซึ่งในอนาคตบริษัทก็ไม่ทราบว่าจะยังคงมีอยู่ 
หรือเพ่ิมข้ึนหรือไม่      

เมื่อไม่มีค าถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ีและมีมติที่ประชุม 
ดังน้ี 
มติที่ประชุม : รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่     
31 ธันวาคม 2562  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

มติที่ประชุม จ านวน (เสียง) อัตราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,529,758,844 99.91 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 3,296,111 0.09 
บัตรเสีย - - 
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วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 
 นายวิทูร สุริยวนากุล ขอให้น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 

เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระน้ีต่อที่ประชุม ดังน้ี  ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากก าไรสุทธิเป็นเงินก าไรสะสม
ส ารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่เน่ืองจากเงินทุน
ส ารองตามกฎหมายของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวนรวม 484,182,751.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.52 ของทุนจด
ทะเบียน ซึ่งครบตามกฎหมายแล้ว ดังน้ันบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทก าหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิส าหรับปีภายหลังการหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้บริษัทจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นประจ าปี2562 ในรูปแบบ 
ดังน้ี 
1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 200,073,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯในอัตรา 21 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,073,361.00 บาท (สองร้อยล้านเจ็ดหมื่น
สามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0476190474 บาท ต่อหุ้น ทั้งน้ีในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา
หุ้นละ 0.0476190474 บาท    

2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.2052910053 บาท (ทศนิยม 10 ต าแหน่ง) หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
862,538,493.24 บาท (แปดร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทย่ีสิบสี่สตางค์)  

 รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ  0.2529100527บาท (ทศนิยม 
10  ต าแหน่ง) คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,062,611,854.24 บาท (หน่ึงพันหกสิบสองล้านหกแสนหน่ึงหมื่นหน่ึง
พันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทย่ีสิบสี่สตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 52.12 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ภายหลังหักส ารองตาม
กฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี 
ณ ท่ีจ่าย ตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 
 โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันศุกร์ที่       
13 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายปันผลภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563    

จากน้ันนายวิทูร สุริยวนากุล ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่ เมื่อไม่
มีค าถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ีและมีมติที่ประชุม ดังน้ี 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่
คณะกรรมการเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

มติที่ประชุม จ านวน (เสียง) อัตราร้อยละ 

เห็นด้วย 3,531,640,842 99.96 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 1,414,113 0.04 

บัตรเสีย - - 
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วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปัน
ผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 จ านวนรวม 2,427 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 นายวิทูร สุริยวนากุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมบริษัทมีทุนจด

ทะเบียนอยู่ 4,201,543,026.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,201,540,599.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้

ออกจ าหน่ายจ านวนรวม 2,427 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,427.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการเสนอ และ เพ่ือให้บริษัทสามารถ

ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล 

จากน้ันได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ
ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ีและมีมติที่ประชุม ดังน้ี 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 
4,201,543,026.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,201,540,599.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้      
น าออกจ าหน่ายจ านวนรวม 2,427 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,427.00 บาท และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,201,543,026.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,201,540,599.00 บาท 
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 2,427 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

มติที่ประชุม จ านวน (เสียง) อัตราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,531,640,842 99.96 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 1,414,113 0.04 
บัตรเสีย - - 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจ านวนรวม 200,073,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 
บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน         

      นายวิทูร สุริยวนากุล ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 
4,201,540,599.00 บาท เพ่ิมเป็น 4,401,613,960.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจ านวนรวม 200,073,361 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ  

จากน้ันได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ
ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ีและมีมติที่ประชุม ดังน้ี 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 
4,201,540,599.00 บาท เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 4,401,613,960.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจ านวนรวม 200,073,361  
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หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,201,540,599.00 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,401,613,960.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 200,073,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้    
หุ้นละ 1 บาท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

มติที่ประชุม จ านวน (เสียง) อัตราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,531,640,842 99.96 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 1,414,113 0.04 
บัตรเสีย - - 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 200,073,361 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล  
  นายวิทูร สุริยวนากุล ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพ่ิม จ านวนรวม 200,073,361หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ 
จากน้ัน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ีและมีมติที่ประชุม ดังน้ี 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจ านวนรวม 200,073,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ      
1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

มติที่ประชุม จ านวน (เสียง) อัตราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,531,640,842 99.96 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 1,414,113 0.04 
บัตรเสีย - - 

  

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

นายวิทูร สุริยวนากุล ขอให้น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระน้ีต่อที่ประชุม โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท แล้ว เน่ืองจากมีมาตรฐานในการ
ท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี จึงขอน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  ส าหรับการสอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563 ดังน้ี 
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1. นายเมธี  รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 และ/หรือ 
2. น.ส.วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 และ/หรือ 
3. นายอัครเดช  เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389  และ/หรือ 
4 น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 

 แห่ง บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ าปี 2563  และก าหนดค่า
สอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 3,400,000 บาท โดยราคาน้ีไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี  
 จากน้ันนายวิทูร สุริยวนากุล ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่ เมื่อไม่
มีค าถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ีและมีมติที่ประชุม ดังน้ี 
มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ตามที่น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

มติที่ประชุม จ านวน (เสียง) อัตราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,531,640,842 99.96 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 1,414,113 0.04 
บัตรเสีย -    - 

 

วาระที ่8  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
นายวิทูร สุริยวนากุล ขอให้น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ด าเนินการประชุมในวาระน้ีแทน เน่ืองจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระน้ี โดยน.ส.ชุติกาญจน์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า             
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมผุ้ถือหุ้นสามัญ    
ประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับ
เข้ามารับต าแหน่งอีกได้”     

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีน้ีมีกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 4 ท่าน คือ  

1. ดร.วงศ์ศักด์ิ     สวัสด์ิพาณิชย์ ต าแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและ 
บริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายวิทูร         สุริยวนากุล ต าแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธาน
กรรมการบริหาร 

3. นางวารุณี       สุริยวนากุล ต าแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร 

4. นายปรเมศวร์   นิสากรเสน ต าแหน่ง กรรมการบริษัท  
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 ทั้งน้ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัทในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้าโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบริษัท ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาน้ัน ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี  
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว มีความเห็นว่า  
กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ 
มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง
กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง  

  เพ่ือให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลจึงเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจาก      
ที่ประชุมเปน็การชั่วคราว จากน้ันจึงได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่ เมื่อไม่มีค าถาม
หรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ีและมีมติที่ประชุม ดังน้ี 
มติที่ประชุม :   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งต้ังกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทต่ออีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

1. ดร.วงศ์ศักด์ิ สวัสด์ิพาณิชย์  ต าแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

มติที่ประชุม จ านวน (เสียง) อัตราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,531,640,842 99.96 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 1,414,113 0.04 
บัตรเสีย - - 

2. นายวิทูร สุริยวนากุล  ต าแหน่ง กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน    

มติที่ประชุม จ านวน (เสียง) อัตราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,518,400,896 99.59 
ไม่เห็นด้วย 13,239,946 0.37 
งดออกเสียง 1,414,113 0.04 
บัตรเสีย - - 
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3. นางวารุณี สุริยวนากุล ต าแหน่ง กรรมการบรษิัท /กรรมการบริหาร      

มติที่ประชุม จ านวน (เสียง) อัตราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,524,138,092 99.75 
ไม่เห็นด้วย 7,502,750 0.21 
งดออกเสียง 1,414,113 0.04 
บัตรเสีย - - 

4. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ต าแหน่ง กรรมการบริษัท 

มติที่ประชุม จ านวน (เสียง) อัตราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,522,868,931 99.71 
ไม่เห็นด้วย 8,771,911 0.25 
งดออกเสียง 1,414,113 0.04 
บัตรเสีย - - 

วาระที ่9       พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจ าปี 2563 

  นายวิทูร สุริยวนากุล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่มิใช่
พนักงานของบริษัท รวมถึงค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ และ เงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.70 ของเงิน     
ปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจากข้อมูลของปีที่ผ่านมาน้ันจ านวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ
ในแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

ปี จ านวนเงินที่อนุมัติ
(บาท) 

จ านวนเงินที่จ่ายจริง(บาท) 
ค่าตอบแทนรายเดือน /

ค่าเบี้ยประชุม 
โบนัส รวม 

2560 15,000,000 5,545,500.00 3,943,044.00 9,488,544.00 

2561 15,000,000 5,260,000.00 3,943,044.00 9,203,044.00 

2562 15,000,000 5,666,666.65 5,112,900.00 10,779,566.65 

    

 ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า
ควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา 
และเพ่ือเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้า
และมีผลการด าเนินงานที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยสิ้นปี  2562 มีจ านวนรวม      
66 สาขา  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงน าเสนอต่อ  
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้าน
บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน 70,000 บาท/คน/เดือน 35,000 บาท/คน/เดือน 
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/ครั้ง 35,000 บาท/คน/ครั้ง 
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย(คณะกรรมการ

ชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

30,000 บาท/คน/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง 

4. โบนัสกรรมการ ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่าย
ให้แก่   ผู้ ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาก าหนดจ านวนเงินที่เหมาะสมเพ่ือจัดสรรให้
กรรมการแต่ละคน 

5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี - 

 จากน้ันได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ
ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ีและมีมติที่ประชุม ดังน้ี 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563  ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

มติที่ประชุม จ านวน (เสียง) อัตราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,529,324,445 99.89 
ไม่เห็นด้วย 2,316,397 0.07 
งดออกเสียง 1,414,113 0.04 
บัตรเสีย - - 

 

วาระที่ 10    พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสาร             
ที่เก่ียวข้องเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ  

 นายวิทูร สุริยวนากุล ได้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมการ
ประกอบธุรกิจ รองรับการเปลี่ยนแปลง หรือขยายธุรกิจในรูปแบบใหม่ บริษัทจึงจ าเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์เดิม 1 ข้อ และ
เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ใหม่อีก 10 ข้อ รวมเป็น 47 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
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10.1 วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข 
วัตถุประสงค์เดิม 
ข้อ 7 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยา
ปราบศัตรูพืช ยาบ ารุงพืชและสัตว์ทุกชนิด ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่น อันผลิตข้ึน
หรือได้มาจากส่วนหน่ึงส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพรและพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด 

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเป็นดังน้ี 
ข้อ 7 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยา
ปราบศัตรูพืช ยาบ ารุงพืชและสัตว์ทุกชนิด ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่น อันผลิตข้ึน
หรือได้มาจากส่วนหน่ึงส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพรและพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด  รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ควบคุม 
เมล็ดพืช หรือพืชพันธุ์ที่งอกออกจากเมล็ดดังกล่าว 

10.2 วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม 
ข้อ 38 ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องด่ืม น้ าด่ืม น้ าแร่ น้ าผลไม้ สุรา เบียร์ ธุรกิจ
ร้านกาแฟ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ าซอส 
น้ าตาล น้ ามันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น    
ข้อ 39 ประกอบกิจการค้าปลีก น าเข้า ส่งออก ซึ่งสินค้าท่ีเป็นของเล่นทุกชนิด ทุกประเภท ตุ๊กตา ของที่ระลึก ของขวัญ ของ
ช าร่วย ของประดับทุกชนิด ทุกประเภท 
ข้อ 40 ประกอบกิจการปลูกต้นกาแฟ ผลิต ค้า น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลกาแฟ เมล็ดกาแฟ 
ไม่ว่าจะคั่ว บด หรือคัดแยกเอาสารคาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม และผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งสกัดหัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ
ผสมอยู่ ผลิตภัณฑ์ซึ่งแปรรูปจากกาแฟ สินค้าเกษตร  
ข้อ 41 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์ช าแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง และเน้ือสัตว์บรรจุกระป๋อง 
ข้อ 42 ประกอบกิจการโรงคั่วเมล็ดกาแฟ ผลิต ผสม แปรรูป เก็บรักษา น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย บรรจุหีบห่อหรือด าเนินการ
ใดๆเกี่ยวกับสินค้ากาแฟส าเร็จรูป รวมถึงพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวเน่ืองหรือต่อเน่ืองกันกับ
กิจการดังกล่าว 
ข้อ 43 ประกอบกิจการผลิต ค้า น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย พัฒนา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจอาหาร 
ธุรกิจเครื่องด่ืม เช่น เครื่องชงกาแฟ เครื่องปั่นผสม และธุรกิจใดๆ รวมถึงการให้การอบรมบุคลากร การบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมซึ่งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล อุปกรณ์ดังกล่าว 
ข้อ 44 ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ (Banking Agent) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงตัวแทนรับฝากเงิน 
ตัวแทนรับถอนเงิน ตัวแทนจ่ายเงินส าหรับผู้ใช้บริการรายย่อย ตัวแทนรับช าระเงินเพ่ือท าหน้าที่ในการให้บริการรับช าระหน้ี
สินเชื่อ ค่าสินค้าและ / หรือบริการ  ค่าสาธารณูปโภค และตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ในลักษณะอื่นใดตามท่ีได้รับอนุญาต 
จากธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนให้บริการในการวางแผน และจัดวางรูปแบบในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเป็น
ตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว 
ข้อ 45 ประกอบธุรกิจ และประกอบกิจการค้า หรือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของบรษิัททุกประการ ได้ทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ 
ข้อ 46 ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อ 47 ประกอบกิจการค้า จัดหา ซื้อ ขาย น าเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส าเร็จรูป 
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม หรือ แอลพีจี) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เชื้อเพลิงอื่นๆ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ เคมีภัณฑ์ต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรสภาพ สารพลอยได้จากปิโตรเลียม ไม่ว่าจะ
อยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หรือในรูปแบบใด อาทิ ยางมะตอย น้ ามัน หรือไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว ทุกชนิดทุกประเภท  

จากน้ันได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ
ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ีและมีมติที่ประชุม ดังน้ี 

มติที่ประชุม:     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 
(วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมการประกอบธุรกิจ รองรับการ
เปลี่ยนแปลง หรือขยายธุรกิจในรูปแบบใหม่ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

มติที่ประชุม จ านวน (เสียง) อัตราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,531,640,842 99.96 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 1,414,113 0.04 
บัตรเสีย - - 

 

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี -  

เมื่อด าเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือ
เสนอข้อแนะน าเก่ียวกับบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือ เสนอข้อแนะน า จากน้ันประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับ
มอบฉันทะ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และกล่าวปิดประชุม 
 ทั้งน้ีก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 51ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะจาก        
ผู้ถือหุ้น จ านวน 1,411 ราย รวมทั้งสิ้น 1,462 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,533,054,955 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.09 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท  

ปิดประชุม      ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลา  15.20  น.                                      
                  

                                  

(นายอภิสิทธ์ิ    รุจิเกียรติก าจร) 
ประธานกรรมการบรษิัท 

ประธานในที่ประชุม 
 


