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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 

 วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

ประชุมเม่ือวันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรม

เจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  

รายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

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

ความเส่ียง/กรรมการอิสระ 
3. นายพรศกัดิ ์ ศกัดิพ์นัธ์พนม กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบฯ /กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
4. ดร.วงศ์ศกัดิ ์ สวสัดิ์พาณิชย์ กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบฯ /กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
5. รศ.ดร.พงษ์ศกัดิ์ สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
6. นายอนวชั สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท /ประธานคณะกรรมการบริหาร/ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
7. นางวารุณี สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 
8. นายขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมการบริษัท 
9. นายนิธ ิ ภทัรโชค กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

10. นายอารีย์ ชวลติชีวนิกลุ กรรมการบริษัท 

รายช่ือผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายยทุธนา สริุยวนากลุ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายสนิค้าน าเข้า 

2. น.ส.ชตุกิาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3. นายวฤธ จินตนาวนั รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายพฒันาธรุกิจ 
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รายช่ือผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 

1. นายพศิษิฐ์   ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  2803 

2. นายกรมณัฑ์ จตรุพรพรหม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  6210 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เป็นการลว่งหน้าผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แจ้งขา่วผา่นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 12ตลุาคม 

2559 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2560 ท่ีผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพ่ือให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

พจิารณาเพ่ือก าหนดเป็นระเบียบวาระในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้  

จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  
 นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติก าจร  ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานท่ีประชุม มอบหมายให้ นายวฒุิเมธ 

ภกัดีวฒุิ ท าหน้าท่ีผู้ด าเนินรายการ  โดยกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ และแถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชมุด้วยตนเองจ านวน 29 ราย และท่ีรับมอบฉนัทะจ านวน 1,053 ราย รวมทัง้สิน้ 1,082 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 

3,243,416,850 หุ้น  หรือคดิเป็นร้อยละ 88.65 ของจ านวนหุ้น ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด และ ได้กล่าวว่าองค์ประชุมครบแล้ว 

เน่ืองจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ย่ีสบิห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และ

นบัจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงในท่ีประชมุได้เกินกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท

ตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 37 ของข้อบงัคบัขอบริษัทฯ จึงถือวา่ครบองค์ประชมุ  

การด าเนินการประชุม 

1. บริษัทฯ จะใช้วธีิการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้

ท่านผู้ถือหุ้น แตล่ะท่านแล้ว ซึ่งบตัรลงคะแนนท่ีผู้ถือหุ้นได้รับทัง้หมดจะมี จ านวน 13 แผน่ รวม 10 วาระ  

2. เม่ือจบการรายงานในแตล่ะวาระ จะขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว

ในการด าเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึน้ เพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ี เข้าไปเก็บบตัรลงคะแนน  ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่ได้ยกมือ 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 และเม่ือประธานในท่ีประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงช่ือให้ท่ีประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือ

ค าถามท่ีตรงกบัระเบียบวาระเท่านัน้ หากจะเสนอหรือถามเร่ืองอ่ืน ขอให้เสนอหรือถามเม่ือประชุมจบระเบียบวาระต่างๆ 

แล้ว 
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4. ในการเสนอความเห็นหรือค าถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพ่ือให้การประชุมมี

ประสทิธิภาพ และไมเ่สียเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการท่ีเหมาะสม 

 ในล าดับถัดไป นายวุฒิเมธฯ ได้เรียนเชิญนายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติก าจร ประธานกรรมการบริษัทฯ    

(“ประธานฯ”) ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ และเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้แจ้งในหนงัสือเชิญประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 และ

จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯได้

พิจารณารายงานดงักล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น

ประจ าปี 2559 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชุม ดงันี ้

มตทิี่ประชุม : รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี  21 เมษายน 2559  ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,243,935,321    99.9973    
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 85,505 0.0027 

                

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

นายอนวชั สริุยวนากลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แถลงตอ่ท่ีประชุมฯ ถึงผลการด าเนินงาน และพฒันาการ

ของบริษัทฯในรอบปีท่ีผา่นมาวา่ ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯมีสาขาทัง้สิน้ 46 สาขา โดยมีสาขาท่ีเปิดใหม่ในปี 2559 จ านวน 8 

สาขา คือ ปทมุธานี ศาลายา สงิห์บรีุ สมทุรสงคราม เชียงราย สรุาษฎร์ธานี กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช  มีพืน้ท่ีขาย 

รวมทัง้สิน้ 1,045,281 ตารางเมตร ซึ่งเพิม่ขึน้จากปีท่ีผา่นมา 123,502 ตารางเมตร  

จากนัน้ได้กลา่วถึงการลงทุนสร้างศนูย์กระจายสินค้า(Distribution Center) ท่ีอ าเภอวงัน้อย โดยใช้ระบบ

จัดเก็บ เบิก จ่าย สินค้าอัตโนมตัิ(ASRS & Sorter System) เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการSupply Chain และ 

Logistic ให้กบับริษัท คาดวา่จะเปิดด าเนินการได้เตม็รูปแบบในไตรมาส3 ของปี 2560  
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ล าดบัตอ่ไปได้กลา่วถึงโครงการลงทนุในตา่งประเทศลาว และกัมพชูา โดยในประเทศลาว บริษัทฯได้มีการ

ลงทนุร่วมกบับริษัทสวุนันี โฮม เซ็นเตอร์ จ ากดั ตัง้แตปี่ 2558  ปัจจบุนัมีสาขาท่ีเปิดด าเนินการแล้ว 5 สาขา และในปี 2560 

มีแผนท่ีจะขยายสาขาเพิม่อีก 2 สาขา ส าหรับการลงทุนในประเทศกัมพชูา บริษัทฯได้ลงนามจัดตัง้บริษัท Global House 

Cambodia จ ากดั และ บริษัท Global House Estate จ ากดั  เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 โดยร่วมกบักลุม่นกัธรุกิจกมัพชูา 

ซึ่งคาดวา่จะสามารถเปิดด าเนินการสาขาแรกได้ภายในสิน้ปี2560  

ตอ่จากนัน้ นางสาวชตุกิาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้แถลง

ตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสทุธิ เท่ากับ 18,857.44 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน  

1,993.66 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ11.82 เป็นผลมาจากการเปิดสาขาเพิม่อีก 8 สาขา ส าหรับรายได้อ่ืนเท่ากับ 616.67  

ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 69.52 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 12.70  โดยมีปัจจัยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ 

รายได้สง่เสริมการขายและรายได้คา่บริการ หากพิจารณารายได้รวมของปี2559 เท่ากับ 19,474.11 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 11.85 ส าหรับก าไรขัน้ต้นปี 2559 เท่ากับ 3,877.03 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,057.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.52 

หากเปรียบเทียบกบัรายได้จากการขายสทุธิ อัตราก าไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 20.56  เพิ่มขึน้จากปี2558 ประมาณร้อยละ 

3.84 เน่ืองมาจากการเพิม่สดัสว่นการขายสนิค้า house brand ของบริษัทเป็นหลกั 

 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2559 เท่ากบั 2,471.31 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน  

345.84  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.27 ค่าใช้จ่ายดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 13.10 ของยอดขาย ซึ่งเป็นอัตราส่วนท่ี

เพิม่ขึน้เม่ือเปรียบเทียบ กบัปี 2558 คดิเป็นร้อยละ 0.50 ทัง้นีเ้ป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของจ านวนสาขาและพนกังาน   

 บริษัทฯมีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เส่ือมราคา( EBITDA) ของปี 2559 เท่ากับ 2,831.47 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 876.64 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ ร้อยละ 44.84 และคดิเป็น ร้อยละ 15.02 ของยอดขาย 

 บริษัทฯมีก าไรสทุธิเฉพาะกิจการส าหรับปี 2559  จ านวน 1,489.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 

611.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.67 และก าไรสทุธิดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 7.90 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 

2.70 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558  แตห่ากนบัรวมสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าแล้ว บริษัทฯจะมีก าไรรวมอยู่ท่ี 

1,494.97 ล้านบาท สงูกวา่ปีก่อน 614.38 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ  69.77   

  

 ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯมีฐานะการเงินรวม (เฉพาะกิจการ) ดงันี ้ สนิทรัพย์รวม 27,944.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

4,910.86 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.32 หนีส้ินรวม 11,698.76 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,579.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 44.09 และ สว่นของผู้ถือหุ้น 16,245.81 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,330.90 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.92  
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จากนัน้ น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ ได้เสนอให้ท่ีประชุมฯพิจารณาอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน งบ

กระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีหนึ่งปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 โดย

มีรายละเอียดดงัท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และผ่านการ

พจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทตามล าดบัแล้ว โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้(งบเฉพาะ

กิจการ) 

รายการ งบการเงิน 
ปี 2559 ปี 2558 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 27,944.58 23,033.72 
หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 11,698.76 8,118.81 
สว่นของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 16,245.81 14,914.91 
รายได้รวม (ล้านบาท) 19,474.11 17,410.93 
ก าไรสทุธิส าหรับปี (ล้านบาท) 1,489.25 877.72 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท / หุ้น) 0.4071 0.2399 

 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชุม ดงันี ้   

มตทิี่ประชุม : รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และอนมุตังิบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม  2559  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้  
 

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,243,254,439 99.9743 
ไมเ่ห็นด้วย 746,930 0.0230 
งดออกเสียง 85,505 0.0027 

 
 
 
 
 
 



 

6 
 

 
 
               
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

 น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน แถลงต่อท่ีประชุมว่า 

ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจดัสรรเงินจากก าไรสทุธิเป็นเงินก าไรสะสมส ารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

ก าไรสทุธิ  จนกวา่จะครบร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน  ดงันัน้คณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจ านวน 75.00 

ล้านบาท หรือ เท่ากบัร้อยละ 5.036 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2559  และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 

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  182,924,606  หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ  ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าหุ้นทัง้สิน้ไม่เกิน  182,924,606.00  

บาท(หนึ่งร้อยแปดสบิสองล้านเก้าแสนสองหม่ืนส่ีพนัหกร้อยหกบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปัน

ผล 0.05 บาท ตอ่หุ้น ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปัน

ผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท    

2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ  0.165555555554 บาท (ทศนิยม 12 ต าแหน่ง) หรือคิดเป็น

จ านวนเงินไมเ่กิน 605,683,695.58 บาท (หกร้อยห้าล้านหกแสนแปดหม่ืนสามพนัหกร้อยเก้าสบิห้าบาทห้า

สบิแปดสตางค์)  

 รวมการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้ นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.215555555554 บาท 

(ทศนิยม 12 ต าแหน่ง)  คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 788,608,301.58 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสน

แปดพนัสามร้อยหนึ่งบาทห้าสิบแปดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 55.76 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2559 ภายหลงัหักส ารอง

ตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอตัราการจ่ายปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูก

หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

  โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวนัจันทร์ท่ี  

20 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ.2535 

โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัองัคารท่ี 21  มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายปันผลใน วนัศกุร์ท่ี 19 พฤษภาคม  

2560    
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ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชุม ดงันี ้

มตทิี่ประชุม :  ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตอินมุตัจิดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น

ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,243,999,340 99.9973    
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 85,505 0.0027 

 

 

วาระที่  4      พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการ

จัดสรรหุ้นปันผลตามมตทิี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 จ านวนรวม 2,935 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1

บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่ เก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับการ     

ลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดมิบริษัทฯมีทนุจดทะเบียน

อยู่ 3,658,495,056.00   บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 3,658,492,121.00 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้

ออกจ าหน่ายจ านวนรวม 2,935 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,935.00 บาท และแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามท่ีคณะกรรมการเสนอ และ เพ่ือให้บริษัทฯ 

สามารถด าเนินการเพิม่ทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชุม ดงันี ้

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 

3,658,495,056.00  บาท ลดทนุจดทะเบียนเป็น 3,658,492,121.00 บาท โดยวธีิการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้น า

ออกจ าหน่ายจ านวนรวม 2,935  หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,935.00 บาท และแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากจดทะเบียนเดมิจ านวน 3,658,495,056.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่3,658,492,121.00  บาท 

โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้น าออกจ าหน่ายจ านวน 2,935 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลด

ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ีของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้
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มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,243,999,369 99.9974    
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 85,505 0.0026 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจ านวนรวม  182,924,606  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผล และอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  ตลอดจน

เอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ         

      ประธานฯขอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 

3,658,492,121.00 บาท เพิม่เป็น 3,841,416,727.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม 182,924,606 หุ้น  มลูค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชุม ดงันี ้

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 

3,658,492,121.00  บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,841,416,727.00  บาท โดยออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวนรวม 

182,924,606 หุ้ น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากจดทะเบียนเดิมจ านวน 

3,658,492,121.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,841,416,727.00  บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน

182,924,606 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

มากกวา่สามในส่ีของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,243,999,369 99.9974    
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 85,505 0.0026 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตจัิดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 182,924,606 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลในรูปของ
หุ้นปันผล  

  ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิม่ จ านวนรวม 182,924,606 หุ้น มลูคา่ท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชุม ดงันี ้

 มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัจ านวนรวม  182,924,606 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 1 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้  

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,243,999,369 99.9974   
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 85,505 0.0026 

    

วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน แถลงต่อท่ีประชุมว่า

ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯและ

คณะกรรมการบริษัท แล้ว เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี จึง ขอน าเสนอให้ท่ี

ประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ดงันี ้ 

1. นายกรมณัฑ์  จตรุพรพรหม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6210 และ/หรือ 

2. นายเมธี  รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3425 และ/หรือ 

3. นายอคัรเดช  เปล่ียนสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5389  

 แห่ง บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด   เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี  2560  และ

ก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2.60 ล้านบาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)  โดยราคานีไ้ม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบ

บญัชี  
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 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชุม ดงันี ้

มตทิี่ประชุม  :   ท่ีประชุมอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 ตามท่ีน าเสนอ ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,243,429,369 99.9797    
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 657,505 0.0203 

 

วาระที่ 8  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ในปีนี ้มีกรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุและต้องออกจากต าแหน่งตามวาระมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้  

1. นางวารุณี สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท /  กรรมการบริหาร 
2. นายอารีย์ ชวลติชีวนิกลุ กรรมการบริษัท 
3. ดร.วงศ์ศกัดิ ์สวสัดิพ์าณิชย์ กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 
4. รศ.ดร.พงษ์ศกัดิ ์สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 เป็นการล่วงหน้าโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 12 ตลุาคม 2559 ถึง วนัท่ี 15 มกราคม 2560 ท่ีผา่นมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใด

เสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้ 

 จากนัน้ประธานฯ ได้เชิญ กรรมการทัง้ 4 ท่านท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชุมเพ่ือให้การ

ประชมุเป็นไปโดยหลกัธรรมาภิบาล  

 ประธานฯได้กลา่วเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณา วา่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้

พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ.2535 

และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทได้ จึงเสนอให้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ซึ่งท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพจิารณาแล้ว เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ 
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สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง  

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชุม ดงันี ้

มตทิี่ประชุม :   ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตแิตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 4 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัทฯอีกวาระหนึ่ง  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1. นางวารุณี สริุยวนากุล   ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท /  กรรมการบริหาร 

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,244,000,781 99.9973    
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 86,093 0.0027 

2. นายอารีย์ ชวลติชีวนิกลุ   ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,243,906,378 99.9944    
ไมเ่ห็นด้วย 94,404 0.0029 
งดออกเสียง 86,092 0.0027 

3. ดร.วงศ์ศกัดิ ์ สวสัดิพ์าณิชย์  ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 2,888,502,463 89.0390    
ไมเ่ห็นด้วย 355,498,318 10.9583 
งดออกเสียง 86,093 0.0027 

4. รศ.ดร.พงษ์ศกัดิ ์สริุยวนากลุ  ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 2,888,192,469 89.0295 
ไมเ่ห็นด้วย 355,808,900 10.9679 
งดออกเสียง 85,505 0.0026 
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วาระที่ 9     พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

  ประธานฯได้ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ คา่ตอบแทนกรรมการ หมายถึงคา่ตอบแทนกรรมการท่ีมิใช่พนักงานของ

บริษัทฯ รวมถึงคา่เบีย้ประชมุกรรมการทุกคณะ และ เงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการ

จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ซึ่งจากข้อมลูของปีท่ีผา่นมานัน้จ านวนคา่ตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายจริงไม่เกินวงเงินท่ีขออนุมตัิในแต่ละ

ปี ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

ปี จ านวนเงินท่ีอนมุตัิ
(บาท) 

จ านวนเงินท่ีจ่ายจริง(บาท) 
คา่ตอบแทนรายเดือน /

คา่เบีย้ประชมุ 
โบนสั รวม 

2557 6,000,000 4,160,000 - 4,160,000 
2558 10,000,000 3,915,000 2,419,634 6,334,634 
2559 10,000,000 4,634,167 1,664,712 6,298,879 

    ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560  คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทน

และโบนสักรรมการ  ภายในวงเงินไมเ่กิน 15.00 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมาจ านวน 5.0 

ล้านบาทเพ่ือเป็นการตอบแทนกรรมการท่ีได้ทุ่มเทความสามารถและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พฒันาบริษัทให้มี

ความก้าวหน้าและมีผลการด าเนินงานท่ีดีมาตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาท่ีเพิ่มขึน้ทุกปี โดยสิน้ปี

2559 มีจ านวนรวม 46 สาขา  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาฯ จึงน าเสนอ

ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 15.00 ล้านบาท  

(สบิห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

ประเภทคา่ตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ 
1. คา่ตอบแทนรายเดือน 70,000 บาท/คน/เดือน 35,000 บาท/คน/เดือน 
2. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ 40,000 บาท/คน/ครัง้ 35,000 บาท/คน/ครัง้ 
3. คา่เบีย้ประชมุคณะอนกุรรมการ 30,000 บาท/คน/ครัง้ 25,000 บาท/คน/ครัง้ 
4. โบนสักรรมการ ไม่เกินอัตราร้อยละ0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดย

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม
เพ่ือจดัสรรให้กรรมการแตล่ะคน 

5. สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ - ไมมี่ - 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชุม ดงันี ้
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มติที่ประชุม :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการปี 2560  ภายในวงเงินไม่เกิน 15.00 ล้านบาท

ประกอบด้วย คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุกรรมการทกุคณะ และโบนสักรรมการ ตามเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,202,973,581 98.7327 
ไมเ่ห็นด้วย 40,455,788 1.2471 
งดออกเสียง 657,505 0.0202 

 

วาระที่ 10 เร่ืองอ่ืนๆ 

ก่อนจะด าเนินการพจิารณาวาระอ่ืนๆ นัน้ ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุม ว่าคณะกรรมการบริษัทขอเสนอ

วาระเพิ่มเติมเพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาในเร่ืองการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยหลังจากท่ีได้มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560 และมีหนงัสือเชิญประชมุแจ้งระเบียบวาระการประชุมส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เรียบร้อยแล้ว  ฝ่ายจดัการได้เลง็เห็นถึงประโยชน์ในการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือให้ครอบคลมุและสอดคล้อง

กับการขยายธุรกิจของบริษัท และเกิดประโยชน์แก่บริษัทมากขึน้ ทัง้นีก้ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นอ านาจของท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งหากไม่น ามาพิจารณาในปีนี ้ก็จะท าให้บริษัทเสียโอกาสในการขยายธุรกิจ มิฉะนัน้ก็ต้องท าการเรียก

ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น เพ่ือให้พิจารณาเพียงวาระเดียว และวาระดงักล่าวก็เป็นประโยชน์ ไม่ได้มีความเส่ียงต่อความ

เสียหายของบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการจึงมีมตใิห้น าเสนอวาระนีต้อ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดงันีค้รับ  

 
พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสาร
ที่เก่ียวข้องเพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจ 

ประธานฯ ได้แถลงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ วา่เพ่ือให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทครอบคลมุการขยายธุรกิจและ

สอดคล้องกบัการด าเนินงาน จึงขอเพิม่เตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ รวมเป็น 37 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

“(37) ประกอบกิจการผลิต  ซือ้  ขาย  แลกเปล่ียน หรือกระท าด้วยประการอ่ืนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ  พลงังาน

ธรรมชาติและพลงังานไฟฟ้า  ทัง้ในสภาพวตัถุดิบ  ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  เพ่ือจ าหน่าย

กระแสไฟฟา้เข้าระบบสง่โดยตรง หรือให้กบัเอกชนและภาครัฐ  รวมถึงให้บริการรับจ้างเหมา,  ออกแบบ, ก่อสร้าง, 

จ าหน่าย, ติดตัง้, ควบคุม, ทดสอบระบบ, เคร่ืองมือวดั, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, รับเหมาก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า  

ผลติไฟฟา้พลงังานทดแทนทกุประเภท โดยรวมถึงเคร่ืองจักร อุปกรณ์ทุกประเภทท่ีใช้ในการผลิตระบบไฟฟ้าด้วย

พลงังานแสงอาทิตย์, พลงังานลม และพลงังานทดแทนอ่ืนๆ” 
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ดงันัน้จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อท่ี 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารส าคัญอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับการประกอบธรุกิจของบริษัท 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อคดิเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่โดยมีผู้ถือหุ้นซกัถามดงันี ้

 นายนฤชิต แตง่สวน (ผู้ถือหุ้น) :ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. การท่ีเพิม่วตัถปุระสงค์ข้อนีเ้ข้าไปในหนงัสือบริคณห์สนธินัน้ มีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินธรุกิจอย่างไร 

2. โครงการ Solar Roof นีมี้ความคุ้มทนุอย่างไร  

นายอภิสทิธ์ รุจิเกียรตกิ าจร (ประธานกรรมการ) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. บริษัทฯมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะท าโครงการSolar Roof เน่ืองจากGlobal House  มีอ าคารและหลังคา

ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้  โดยท่ีเราจะติดตัง้ระบบSolar  เพ่ือใช้งานเองเป็นส่วนใหญ่

เน่ืองจากต้องการลดคา่ใช้จ่ายในเร่ืองกระแสไฟฟา้ท่ีต้องซือ้จากภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ครับ  

2. ผมคิดว่าโครงการนีมี้ผลตอบแทน IRR มากกว่า 13% คุ้มค่าต่อการลงทุน และเร่ืองของการลงทุนนี ้

เป็นการหักค่าเส่ือมราคาในระยะยาว ซึ่งอาจมีผลกระทบค่าใช้จ่ายจากการลงทุนบ้าง แต่ใน

ขณะเดียวกันเราก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟฟ้าซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มรายได้ให้

บริษัทฯครับ  

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมตท่ีิประชมุ ดงันี ้

มตทิี่ประชุม:     ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้แก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิข้อท่ี 

3 (วตัถปุระสงค์)ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มากกวา่สามในส่ีของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวน (เสียง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 2,705,019,974 83.3831 
ไมเ่ห็นด้วย 132,870,512 4.0958 
งดออกเสียง 406,196,388 12.5211 
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 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อแนะน า โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดงันี  ้

 นายนฤชิต แตง่สวน (ผู้ถือหุ้น) :ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. จากผลการด าเนินงานปี 2559 รายได้ของบริษัทเพิ่มขึน้ 12%  อยากทราบวา่เฉพาะสาขาเดมิมีอตัรา

การเตบิโตเท่าไหร่ 

2. ปี 2559 ได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 8 สาขา อยากทราบวา่มีแผนการเปิดสาขาอย่างไรบ้าง 

3. สาขาเดมิไมมี่การเตบิโตจากยอดขายนัน้มีสาเหตจุากอะไร และในปีนีค้ณะกรรมการบริหารมีการ

วางแผนอย่างไรเพ่ือไปให้ถึงเปา้หมาย 

4. มีกลยทุธ์การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมเดียวกนัในระยะยาวอย่างไร 

5. มีแผนการขยายสาขาในอนาคตอย่างไร 

6. สนิค้าคงคลงัและค่าเส่ือมราคาและการตดัจ าหน่ายของระบบ ASRS 

น.ส.ชตุกิาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ (รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. อตัราการเตบิโตของปีท่ีผา่นมา มาจากสาขาท่ีเปิดใหมท่ัง้หมดคะ่ 

นายอภิสทิธ์ รุจิเกียรตกิ าจร (ประธานกรรมการ) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

2. การเปิดสาขาขึน้อยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพอากาศ และ วนัหยุดต่อเน่ือง เป็นต้น ล้วนแต่มี

ผลกระทบตอ่งานก่อสร้าง โดยปีท่ีผ่านมาเรามีแผนขยายสาขาท่ี  7 สาขา  แต่เราสามารถท าได้ถึง 8 

สาขา ซึ่งในปีหน้าเราได้วางแผนการขยายสาขาไว้ไม่น้อยกว่า 8 สาขา ปัจจุบนัเราเปิดด าเนินการแล้ว 

50 สาขา และมีแผนจะเปิดด าเนินการไปจนถึงสิน้ปี 2560 อีกประมาณ 4-5 สาขา ครับ 

3. ในปีท่ีผา่นมาสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตน้อย ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่าซึ่ง

สง่ผลตอ่ก าลงัซือ้ของประชาชน ดงันัน้เราจึงต้องเพิ่มสายผลิตภัณฑ์  โดยเน้นสินค้าประเภทครัวเรือน 

และเพิม่สนิค้า House Brand ให้มากขึน้ แม้วา่รายได้ของเราจะไม่เติบโตมากนักแต่อัตราก าไรขัน้ต้น

ของเราสงูขึน้มาก อีกทัง้เราได้ปรับระบบการท างานของโกลบอลเฮ้าส์ โดยเน้นการควบคมุคา่ใช้จ่าย  

ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่แล้วเรามีคา่ใช้จ่ายอยู่ในอตัราท่ีต ่ากว่า และแม้ว่าในสภาวะท่ีเศรษฐกิจไม่

ดีแบบนี ้ บริษัทหลายๆแห่งได้รับผลกระทบในเชิงลบ และเราก็ได้รับผลกระทบในเร่ืองยอดขายของ

สาขาเดมิ แตเ่รากลบัสามารถท าก าไรขัน้ต้นให้สงูขึน้ได้ ซึ่งส่งผลให้ผลการด าเนินงานปี 2559 เติบโต

อย่างน่าพอใจ ครับ 

4. กลยทุธ์ของเราคือการขยายสาขา  ซึ่งโกลบอลเฮ้าส์มีอัตราการขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองและเพิ่มขึน้

เร่ือยๆ เน่ืองจากเราเช่ือมัน่ว่าการขยายสาขา นอกจากจะท าให้ยอดขายเพิ่มขึน้ เรายังสามารถลด

คา่ใช้จ่ายควบคู่ไปด้วย ซึ่งสามารถท าก าไรได้เพิ่มขึน้  และขอให้รอคอยดผูลประกอบการในปี 2560 

จะเห็นวา่กลยทุธ์ของเราถกูต้องแล้วครับ 
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5. แม้ว่าในประเทศไทยจะมี 77 จังหวดั ไม่ได้หมายความว่าโกลบอลเฮ้าส์จะมี 77 สาขา โดยในบาง

จงัหวดัมีมากกวา่ 1 สาขา เช่นท่ีจังหวดัขอนแก่นมีถึง  3 สาขาได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านไผ่ และ

อ าเภอชุมแพ ดงันัน้การขยายสาขาในระดับอ าเภอยังเป็นเป้าหมายของโกลบอลเฮ้าส์ และในระยะ     

3 -5 ปีข้างหน้านีจ้ะมีการขยายสาขาอย่างตอ่เน่ือง ครับ 

6. ส าหรับเร่ืองสนิค้าคงคลงั  ในเชิงกลยทุธ์แล้ว เรามองว่าเป็นสีสนัและเป็นการดึงดดูลกูค้าให้กับบริษัท 

แตอ่ย่างไรก็ตามเราควบคมุให้มีจ านวนท่ีเหมาะสม คือให้มีความสวยงามเป็นการตกแต่งร้านไปด้วย

ส าหรับเร่ืองศนูย์กระจายสินค้า เราได้เลือกท าเลท่ีดีท่ีสดุและสะดวกในการจัดส่งสินค้าให้ทุกสาขา   

ทัว่ประเทศ นอกจากนีย้งัสามารถสง่ไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านได้ด้วย และระบบ ASRS ของเราสามารถ

จดัเตรียมสนิค้าไปยงัสาขาได้ทกุวนั ดงันัน้สนิค้าท่ีมีมลูคา่สงูจึงไมจ่ าเป็นต้องจดัเก็บไว้ท่ีสาขาใน 

จ านวนท่ีมาก และ ศนูย์กระจายสินค้าของเราคาดว่าจะเปิดด าเนินการได้ภายในไตรมาส3 ของปีนี ้

ดงันัน้จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นไปเย่ียมชมกิจการของเราด้วยครับ ส าหรับเร่ืองค่าเส่ือมราคาและการตดั

จ าหน่ายระบบ ASRS นัน้ ขึน้อยู่กับอายุการใช้งานของแต่ละชิน้ส่วนตามท่ีฝ่ายวิศวกรรมได้ท าการ

ประเมนิ  โดยมีอายรุะหวา่ง 5 – 20 ปี  

 นายเจียรนยั เลศิรัชต์กลุ (ผู้ ถือหุ้น) :ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. กรณีการขยายการลงทนุในตา่งประเทศ ทาง บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์มีอตัราการถือหุ้นจ านวนเท่าไร 
 นายอภิสทิธ์ รุจิเกียรตกิ าจร (ประธานกรรมการ) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. ส าหรับสดัส่วนการถือหุ้น เราปฏิบตัิตามกฏหมายของประเทศนัน้และขณะเดียวกันก็ขึน้อยู่กับคู่ค้า

ของเราด้วยครับวา่จะให้เราถือหุ้นได้ในอตัราเท่าไหร่ ส าหรับประเทศสปป.ลาว นัน้ทางบริษัท โกลบอล

เฮ้าส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งโกลบอลเฮ้าส์ และ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ได้

เข้าไปถือหุ้นในสดัสว่น 34%  จากเดมิ 40% เน่ืองจากทางบริษัท สวุนันี โฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ได้น าหุ้นเข้าตลาดหลกัทรัพย์ลาวจึงท าให้สดัส่วนการถือหุ้นลดลง  และส าหรับการลงทุนในประเทศ

กมัพชูานัน้โกลบอลเฮ้าส์ ได้ถือหุ้น 55% และนกัธรุกิจท้องถิ่นถือหุ้น 45% โดยทางเราเป็นผู้บริหารงาน

ทัง้หมดและส าหรับกรรมการก็ร่วมกนับริหารครับ  

นายคงศริิ เลศิพชิิตกุล (ผู้ รับมอบอ านาจ) :ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. มีการแก้ไขโครงสร้างของอาคารท่ีเคยเกิดปัญหาในอดีตอย่างไร? 
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นายอภิสทิธ์ รุจิเกียรตกิ าจร (ประธานกรรมการ) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. เดมิในอดีตโครงสร้างของเราเป็นแบบก่ออิฐถือปนู และการก่อสร้างก็ใช้แรงงานคนจ านวนมาก และ
ตัง้แต่มีอุบตัิเหตเุกิดขึน้นัน้ ทางฝ่ายจัดการได้ด าเนินการแก้ไข โดยปัจจุบนัโครงสร้างอาคารของเรา
เป็นเหลก็ และผนงัส าเร็จรูปซึ่งประกอบได้รวดเร็ว มีความแข็งแรงทนทาน และน า้หนักเบา ซึ่งปัญหา
ตา่งๆท่ีเคยเกิดขึน้ในอดีตก็ได้ถกูแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ  

 ทัง้นีก้่อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเอง จ านวน  87 ราย และโดยผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้

ถือหุ้น จ านวน 1,073 ราย  รวมทัง้สิน้  1,160 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  3,244,086,874  หุ้น คดิเป็นร้อยละ 88.67 ของ

จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท  

เม่ือท่ีประชมุไม่มีค าถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว ประธานฯจึงกลา่วขอบคณุผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ท่ีได้

สละเวลาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 และกลา่วปิดประชมุ 

 

 

ปิดประชุม      ประธานฯกลา่วปิดประชมุเวลาประมาณ  16.00  น.  

 

 

       

 

                               

 ________________________________ 

(นายอภิสทิธ์ิ    รุจิเกียรตกิ าจร) 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานในท่ีประชมุ 

 

 

 

 


