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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

 

 วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

ประชมุเมื่อวนัจนัทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยา

ปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

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

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

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

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. นายวิทรู สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
6. นายอนวชั สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายบริหารสนิค้าและการตลาด 
7. นางวารุณี สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 
8. นายขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมการบริษัท 
9. นายอารีย์ ชวลติชีวินกลุ กรรมการบริษัท 

 มีกรรมการลาประชมุ 1 ทา่น คือนายนิธิ  ภทัรโชค กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร    

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายยทุธนา สริุยวนากลุ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสนิค้าน าเข้า 
2. น.ส.ชตุิกาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายภิภพ วาสนาอาชาสกลุ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
4. นายเขม็ชาต ิ สงัฆะคาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System 

Development 
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รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  3425 

2. น.ส.ธนวรรณ ลีส้ธนกลุ  

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วันที่                 

8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2561 ที่ผา่นมานัน้ ซึง่ไมม่ีทา่นใดเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดเป็นระเบียบวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ 

จ านวนผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  
 นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติก าจร  ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายวุฒิเมธ 

ภกัดีวฒุิ ท าหน้าที่ผู้ด าเนินรายการ  โดยกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองจ านวน 61 ราย และที่รับมอบฉนัทะจ านวน 769 ราย รวมทัง้สิน้ 830 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 

3,237,269,588 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 84.27 ของจ านวนหุ้น ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และ ได้กลา่วว่าองค์ประชุมครบแล้ว 

เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และ

นบัจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุได้เกินกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท

ตามที่ได้ระบไุว้ในข้อ 37 ของข้อบงัคบัขอบริษัทฯ จึงถือวา่ครบองค์ประชมุ  

การด าเนินการประชุม 

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้

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

2. เมื่อจบการรายงานในแตล่ะวาระ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

ในการด าเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึน้ เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบตัรลงคะแนน  ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ วิธีการนบั

คะแนน จะใช้การสแกนตาม barcode  และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว  นายวฒุิเมธฯ  ผู้ด าเนินรายการ จะ

ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจ านวนคะแนนเสียงในสว่น "เห็นด้วย"  "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"  และ

ส าหรับบตัรลงคะแนนในสว่นท่ีเห็นด้วยจะไมไ่ด้เก็บระหวา่งการประชมุ ขอให้ทกุทา่นสง่คืนหลงัจากจบการประชมุ 

3. ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค าถาม ขอให้

ยกมือ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงช่ือให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือ

ค าถามที่ตรงกบัระเบียบวาระเทา่นัน้ หากจะเสนอหรือถามเร่ืองอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆ 

แล้ว 
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4. ในการเสนอความเห็นหรือค าถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมี

ประสทิธิภาพ และไมเ่สยีเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการท่ีเหมาะสม 

 ในล าดับถัดไป นายวุฒิเมธฯ ได้เรียนเชิญนายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติก าจร ประธานกรรมการบริษัทฯ    

(“ประธานฯ”) ท าหน้าที่ประธานที่ประชมุ และเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้แจ้งในหนงัสอืเชิญประชมุ ดงัตอ่ไปนี  ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 และ

จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯได้

พิจารณารายงานดงักล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2560 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือข้อซกัถามเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี ้

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี  24 เมษายน 2560  ด้วยคะแนนเสยีง 
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,324,900,207 99.97 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 891,554 0.03 
บตัรเสยี - - 

                

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน  รายงานต่อที่ประชุมฯ 

ถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯในปี2560 และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของ           

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ดงันี ้

 ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯมีสาขาทัง้สิน้ 55 สาขา โดยมีสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2560 จ านวน 9 สาขา คือ 

ประจวบคีรีขนัธ์ อตุรดิตถ์ อา่งทอง เลย ชมุแพ (จ.ขอนแก่น) พงัโคน (จ.สกลนคร) พทัลงุ เทพารักษ์ (จ.สมทุรปราการ) และ 

โชคชยั(จ.นครราชสมีา) มีพืน้ท่ีขาย รวมทัง้สิน้ 1,183,978 ตารางเมตร ซึง่เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา 138,697 ตารางเมตร  
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นอกจากนีใ้นช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทได้เปิดด าเนินการสาขาพระนครศรีอยธุยา เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2561 

รวมมีสาขาที่เปิดด าเนินการแล้วทัง้สิน้ 56 สาขา  

ปี 2560 เป็นปีแรกที่บริษัทฯได้จดัท างบการเงินรวม เนื่องจากได้จดัตัง้บริษัทย่อยที่ประเทศกมัพชูาในนาม 

Global House (Cambodia) Co., Ltd. เมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 โดยมีสดัสว่นการลงทนุของ Global House และนกั

ลงทุนท้องถ่ิน ในอตัราร้อยละ 55 และ ร้อยละ 45 ตามล าดบั เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเปรียบเทียบ จึงขอน าเสนอ

รายงานผลการด าเนินงานปี 2560เฉพาะในสว่นของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

 รายได้จากการขายสทุธิ เท่ากบั 20,830.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน  1,973.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ10.46 เป็นผลมาจากการเปิดสาขาเพิ่มอีก 9 สาขา ส าหรับรายได้อื่นเท่ากบั 721.57 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 

2559 จ านวน 104.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.01  โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ รายได้สง่เสริมการ

ขายและรายได้ค่าบริการ  หากพิจารณารายได้รวมของปี2560 เท่ากบั 21,552.13 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ10.67 

ส าหรับก าไรขัน้ต้นปี 2560 เท่ากับ 4,286.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 409.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ10.57 หาก

เปรียบเทียบกบัรายได้จากการขายสทุธิ อตัราก าไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 20.58  เนื่องมาจากการเพิ่มสดัสว่นการขาย

สนิค้า House Brand ของบริษัทเป็นหลกั 

 ต้นทนุในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร ปี 2560 เท่ากบั 2,847.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน  

602.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.82 ค่าใช้จ่ายดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 13.67 ของยอดขาย เป็นค่าใช้จ่าย      

ที่เพิ่มขึน้จากสาขาที่เปิดใหม ่9 สาขา   

 ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา( EBITDA) เท่ากบั 2,918.98 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 

87.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.09 และคิดเป็น ร้อยละ 14.01 ของยอดขาย 

 ก าไรสทุธิ(เฉพาะกิจการ)  จ านวน 1,612.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 57.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

3.43 และมีก าไรตอ่หุ้น 0.4199 บาทตอ่หุ้น ทัง้นีห้ากรวมสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าผา่นบริษัทโกลบอล

เฮ้าส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และการลงทนุในบริษัทย่อยในนาม Global House (Cambodia) Co., Ltd  เข้ามา

ด้วยจะท าให้  บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,602.09 ล้านบาท ลดลง 73.93 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 4.41  

 ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯมีฐานะการเงินรวม ดงันี ้ สินทรัพย์รวม 28,177.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,118.58 ล้านบาท หรือ  

เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.20 หนีส้ินรวม 14,830.29 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,108.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.32 และ 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 13,347.05 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,009.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.18 
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โดยสรุปสาระส าคญัของงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2560 ได้ดงันี ้ 

(หนว่ย:ล้านบาท) 

 นายวิทรู สริุยวนากลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงพฒันาการของบริษัทในปีที่ผ่านมา 

ดงันี ้

 การเปิดด าเนินการศนูย์กระจายสนิค้าวงัน้อย เมื่อวนัท่ี 9 ตลุาคม 2560 ซึง่มีพืน้ที่คลงัสินค้ารวม 30,000 ตารางเมตร 

และใช้ระบบASRS(Automated Storage & Retrieval System) ในการจดัเก็บสนิค้า  นอกจากนีบ้ริษัทได้พฒันา Soft 

ware เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของศนูย์กระจายสนิค้าให้มีความคลอ่งตวัมากขึน้ รวมถึงได้พฒันาระบบการขนสง่

สนิค้าให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ ท าให้การขนสง่สนิค้าไปยงัสาขารวดเร็วขึน้ และลดต้นทนุคา่ขนสง่สนิค้า 

 การลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการลงทุนผ่านบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 34 ในบริษัท สวุนันี โฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน)และ

ปัจจบุนัขยายสาขาแล้ว  6 สาขา , ส าหรับประเทศเมียนมา เป็นการลงทนุผา่นบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 30 ใน Pro1 Global และเปิดด าเนินการแล้ว 6 สาขา และประเทศกมัพชูา เป็นการ

ลงทนุในบริษัทยอ่ยช่ือ Global House (Cambodia)Co., Ltd. โดยมีสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราร้อยละ 55 คาดวา่ 

จะสามารถเปิดด าเนินการแหง่แรกในกรุงพนมเปญได้ภายในไตรมาสที่ 3 นี ้ 

รายการ 
ณ 31 ธนัวาคม 2560 

งบการเงินรวม งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

สนิทรัพยรวม 28,229.56 28,177.34 
หนีส้นิรวม 14,849.46 14,830.29 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 13,380.10 13,347.05 
รายได้รวม           21,552.18 21,552.13 
ก าไรสทุธิส าหรับปี  1,602.09 1,612.94 

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของ : ผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,608.57 1,612.94 

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)สว่นท่ีเป็นของ :  
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (6.47) - 

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของ :  
ผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,609.83 1,615.58 

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของ :  
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (7.50) - 

ก าไรตอ่หุ้นสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่(บาท/หุ้น) 0.4187 0.4199 



 

6 

 

    

 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น  งบกระแสเงินสด หมายเหตปุระกอบงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาต ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีหนึ่งปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม  2560  โดยมีรายละเอียดดงัที่ปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ คณะกรรมการบริษัทตามล าดบัแล้ว      

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ โดยมีผู้ ถือหุ้ นสอบถาม 

ดงันี ้ 

นายศภุเลศิ  รุ้งรุ่งอรุณ (ผู้ ถือหุ้น) :ได้มีประเด็นซกัถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

 อยากทราบวา่สดัสว่นการร่วมทนุในประเทศเมียนมา และใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นายวิทรู  สริุยวนากลุ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 สดัสว่นการร่วมทนุในประเทศเมียนมาร้อยละ 30 และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร้อยละ 34  

นายวสนัต์  พงษ์พทุธมนต์ (ผู้ ถือหุ้น) :ได้มีประเด็นซกัถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. มีการลงทนุในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจ านวนเทา่ไหร่  มีผลการด าเนินงานเป็นอยา่งไร และได้รับ
ผลตอบแทนในรูปแบบใด และมีการลงทนุในประเทศกมัพชูาเป็นจ านวนเทา่ไหร่  

2. ปี 2561 มีแผนและเปา้หมายการด าเนินงานอยา่งไร 
น.ส.ชตุิกาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. การลงทนุในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นการลงทนุผา่น บริษัทโกลบอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดย

การถือหุ้นในบริษัทสวุนันี โฮมเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 34 ประมาณ 700.00 ล้านบาท และได้รับ

ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล โดยในปี 2559 จ านวน 10.82 ล้านบาท ปี 2560 จ านวน 4.70 ล้านบาท และ ปี 

2561 จ านวน 2.00 ล้านบาท ส าหรับการลงทนุในประเทศกมัพชูามีทนุจดทะเบียนใน Global House (Cambodia) 

Co., Ltd จ านวน 10,000,000 เหรียญสหรัฐ  ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้างร้าน   

นายวิทรู  สริุยวนากลุ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

2. ในปี2561 บริษัทมีแผนการขยายสาขาประมาณ 7-9 สาขา ซึ่งเราได้จดัเตรียมที่ดินไว้เรียบร้อยแล้ว และจะเพิ่มก าไร

ขัน้ต้น โดยการปรับ Product  Mix ของกลุม่สนิค้าที่มีศกัยภาพในการท าก าไร เพื่อรักษาอตัราการเติบโตของบริษัท   

 เมื่อไมม่คี าถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี ้   

มติที่ประชุม : รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 และอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม  2560  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้
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มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 3,324,118,188 99.95 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 1,675,831 0.05 
บตัรเสยี - - 

       
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

 น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า 

ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจดัสรรเงินจากก าไรสทุธิเป็นเงินก าไรสะสมส ารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

ก าไรสทุธิ  จนกว่าจะครบร้อยละ 10  ของทนุจดทะเบียน  ดงันัน้คณะกรรมการจึงเห็นควรให้จดัสรรไว้เป็นจ านวน 81.00 

ล้านบาท หรือ เทา่กบัร้อยละ 5.022 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2560  และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 

ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิส าหรับปีที่เหลือจากหกัเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ

ตามกฎหมาย  หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริ ษัทฯอย่างมี

นยัส าคญั ซึง่ได้แจ้งตอ่สาธารณชนไว้แล้ว  เมื่อครัง้ออกหนงัสอืชีช้วนน าเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัประชาชนทัว่ไปเมื่อเดือน

สงิหาคม  2552  โดยในปีนีบ้ริษัทฯมีการจ่ายปันผล ดงันี ้

1.  การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน  160,058,918  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ  ในอตัรา 24 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทัง้สิน้ไม่เกิน160,058,918.00  

บาท(หนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 

0.0416666667 บาท ตอ่หุ้น ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้

จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0416666667 บาท    

2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.1846296296  บาท (ทศนิยม 10 ต าแหน่ง) หรือคิดเป็นจ านวน

เงินไม่เกิน 709,238,850.16 บาท (เจ็ดร้อยเก้าล้านสองแสนสามหมื่นแปดพนัแปดร้อยห้าสิบบาทสิบหก

สตางค์)  

 รวมการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้ นละ  0.2262962963 บาท 

(ทศนิยม 10 ต าแหนง่)  คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 869,297,768.16 บาท (แปดร้อยหกสบิเก้าล้านสองแสนเก้า

หมื่นเจ็ดพนัเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสิบหกสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 56.74 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2560 ภายหลงัหกั

ส ารองตามกฎหมายแล้ว ซึง่อตัราการจ่ายปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทัง้หมด

จะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 
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  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวนัศกุร์ที่  

9 มีนาคม 2561และก าหนดจ่ายปันผลใน วนัองัคารที่ 22 พฤษภาคม  2561    

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี ้

มติที่ประชุม :  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการเสนอ  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,324,902,465 99.97 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 891,554 0.03 
บตัรเสยี - - 

วาระที่  4      พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการ

จัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 จ านวนรวม 2,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1

บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการ     

ลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดมิบริษัทฯมทีนุจดทะเบียน

อยู่ 3,841,416,727.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 3,841,414,033.00 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้

ออกจ าหน่ายจ านวนรวม 2,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,694.00 บาท และแก้ไขหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการเสนอ และ เพื่อให้บริษัทฯ 

สามารถด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี ้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู ่

3,841,416,727.00  บาท ลดทนุจดทะเบียนเป็น 3,841,414,033.00 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัไมไ่ด้น า

ออกจ าหน่ายจ านวนรวม 2,694  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,694.00 บาท และแก้ไขหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,841,416,727.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 3,841,414,033.00  

บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 2,694 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อให้สอดคล้องกบั

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้
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มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,324,902,465 99.97 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 891,554 0.03 
บตัรเสยี - - 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจ านวนรวม  160,058,918  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  ตลอดจน

เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ         

      ประธานฯขอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู ่

3,841,414,033.00 บาท เพิ่มเป็น 4,001,472,951.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม 160,058,918 หุ้น  มลูคา่ที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการ

เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี ้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทนุจดทะเบียนอยู ่

3,841,414,033.00  บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,001,472,951.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม 

160,058,918 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากจดทะเบียนเดิมจ านวน 

3,841,414,033.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,001,472,951.00  บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน

160,058,918 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

มากกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,324,902,465 99.97 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 891,554 0.03 
บตัรเสยี - - 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติจดัสรรหุ้นสามญัส่วนที่เพิ่ม 160,058,918 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของ
หุ้นปันผล  

  ประธานฯขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิม่ จ านวนรวม 160,058,918 หุ้น มลูคา่ที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี ้

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัจ านวนรวม  160,058,918 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,324,902,580 99.97 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 891,554 0.03 
บตัรเสยี - - 

  

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า

ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯและ

คณะกรรมการบริษัท แล้ว เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี จึง ขอน าเสนอให้ที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ดงันี ้

1. นายเมธี  รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3425 และ/หรือ 
2. น.ส.วราภรณ์ วารีเศวตสวุรรณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5087 และ/หรือ 
3. นายอคัรเดช  เปลีย่นสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5389  และ/หรือ 
4 น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6947 

 แห่ง บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด   เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี  2561  และ

ก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,800,000บาท โดยราคานีไ้มร่วมคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี  

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี ้
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มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 ตามที่น าเสนอ ด้วยคะแนน

เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,324,902,580 99.97 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 891,554 0.03 
บตัรเสยี - - 

 

วาระที่ 8  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประธานฯได้มอบให้ นายวิทรู สริุยวนากลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานการประชุมในวาระนีแ้ทน  

เนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งในปีนี ้มีกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุและต้องออกจากต าแหน่งตาม

วาระมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติก าจร ประธานกรรมการบริษัท /  กรรมการอิสระ 
2. นายขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมการบริษัท 
3. นายนิธิ ภทัรโชค กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เป็นการลว่งหน้าโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึง วนัที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอช่ือ

ผู้ทรงคณุวฒุิเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ 

 เนื่องด้วยในวาระนีก้รรมการทัง้ 3 ท่านที่ด ารงต าแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราว

เพื่อให้การลงคะแนนเสยีงเป็นไปโดยอิสระและถกูต้องตามหลกัธรรมาภิบาล  

 จากนัน้ นายวิทูรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ.2535 และมีความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทได้ จึงเสนอให้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึง่  ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึง่ 
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 นายวิทูรฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี ้

มติที่ประชุม :   ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัทฯอีกวาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติก าจร   ต าแหนง่  ประธานกรรมการบริษัท /  กรรมการอิสระ 

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,307,232,790 99.44 
ไมเ่ห็นด้วย 17,669,790 0.53 
งดออกเสยีง 891,554 0.03 
บตัรเสยี - - 

2. นายขจรเดช  แสงสพุรรณ   ต าแหนง่  กรรมการบริษัท  

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,322,823,613 99.91 
ไมเ่ห็นด้วย 2,078,967 0.06 
งดออกเสยีง 891,554 0.03 
บตัรเสยี - - 

3. นายนิธิ  ภทัรโชค  ต าแหนง่  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,322,823,614 99.91 
ไมเ่ห็นด้วย 2,078,966 0.06 
งดออกเสยีง 891,554 0.03 
บตัรเสยี - - 

 

วาระที่ 9     พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจ าปี 2561 

  ประธานฯได้ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ คา่ตอบแทนกรรมการ หมายถึงคา่ตอบแทนกรรมการที่มิใช่พนกังานของ

บริษัทฯ รวมถึงคา่เบีย้ประชุมกรรมการทกุคณะ และ เงินโบนสักรรมการในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการ

จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ซึง่จากข้อมลูของปีที่ผา่นมานัน้จ านวนคา่ตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายจริงไมเ่กินวงเงินที่ขออนมุตัิในแต่ละ

ปี ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
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ปี จ านวนเงินท่ีอนมุตัิ
(บาท) 

จ านวนเงินท่ีจ่ายจริง(บาท) 
คา่ตอบแทนรายเดือน /

คา่เบีย้ประชมุ 
โบนสั รวม 

2558 10,000,000 3,915,000.00 2,419,634.00 6,334,634.00 
2559 10,000,000 4,634,166.66 1,664,712.00 6,298,878.66 
2560 15,000,000 5,545,500.00 3,943,044.00 9,488,544.00 

   ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทน

และโบนสักรรมการ  ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากบัปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการ

ตอบแทนกรรมการท่ีได้ทุม่เทความสามารถและมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พฒันาบริษัทให้มีความก้าวหน้าและมีผลการ

ด าเนินงานท่ีดีมาตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึน้ทกุปี โดยสิน้ปี2560 มีจ านวนรวม 55 สาขา  ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาฯ จึงน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท  (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้ 

องค์ประกอบคา่ตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ 
1. คา่ตอบแทนรายเดือน 70,000 บาท/คน/เดือน 35,000 บาท/คน/เดือน 
2. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/ครัง้ 35,000 บาท/คน/ครัง้ 
3. ค่ า เ บี ้ย ป ร ะ ชุ ม คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ย่ อ ย

( คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ย่ อ ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
และ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  

30,000 บาท/คน/ครัง้ 25,000 บาท/คน/ครัง้ 

4. โบนสักรรมการ ไมเ่กินอตัราร้อยละ0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้ น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาก าหนด
จ านวนเงินท่ีเหมาะสมเพื่อจดัสรรให้กรรมการแตล่ะคน 

5. สทิธิประโยชน์อื่นๆ - ไมม่ี - 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น /ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี ้
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มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการปี 2561  ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท

ประกอบด้วย คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย และโบนสักรรมการ ตาม

เสนอ  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,317,360,058 99.75 
ไมเ่ห็นด้วย 7,542,522 0.22 
งดออกเสยีง 891,554 0.03 
บตัรเสยี - - 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน  2560) 

 ประธานฯได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 35 เร่ืองการประชุมผู้ ถือหุ้นสอดคล้องกับ

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 

21/2560 เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2560  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบับริษัท ข้อ35 โดยให้

ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดงันี ้

เดิม  

“ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่(4)เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อย
กวา่ยี่สบิห้า(25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิ(1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท า
หนงัสอื ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) 
เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่(4)เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 
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การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ(10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือ
กนัท าหนงัสอื ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ เร่ืองและเหตผุลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในสีส่บิห้า(45)วนั  นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมไ่ด้จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือ
ผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้า(45)วนั นบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุ และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 37  ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีค าถามหรือ
ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนีแ้ละมีมติที่ประชมุ ดงันี ้

มติที่ประชุม:     ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 35 (การประชุมผู้ ถือหุ้น) เพื่อให้
สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน  2560) โดยให้ยกเลกิ
ข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่รวมถึงให้ด าเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
ด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ประชมุ จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 3,324,902,580 99.97 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 891,554 0.03 
บตัรเสยี - - 

 

 ทัง้นีก้่อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเอง จ านวน 69 ราย และโดยผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้

ถือหุ้น จ านวน 774 ราย  รวมทัง้สิน้  843 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  3,325,794,134  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.58 ของ

จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท  
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 เมื่อที่ประชมุไมม่ีค าถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว ประธานฯจงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ท่ีได้

สละเวลาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และกลา่วปิดประชมุ 
 

ปิดประชุม      ประธานฯกลา่วปิดประชมุเวลา  15.50  น.  

 

       

                               

                         ______________ 

(นายอภิสทิธ์ิ    รุจิเกียรติก าจร) 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานในที่ประชมุ 

 

 

 

 
 
 
 
  

 


