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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 1 ตลุาคม 2555  เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง  กรุงเทพมหานคร ซึง่บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 
เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2555 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 
2555 โดยในวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 2,055,999,992 บาท (สองพนัห้าสิบห้า
ล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยเก้าสิบสองบาท) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,055,999,992 หุ้น (สองพนัห้าสิบ
ห้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 
1,759,310,318 บาท (หนึง่พนัเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านสามแสนหนึง่หม่ืนสามร้อยสิบแปดบาท) เป็นหุ้นสามญั
จ านวน 1,759,310,318 หุ้น (หนึง่พนัเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านสามแสนหนึง่หม่ืนสามร้อยสิบแปดหุ้น) 
 

เร่ิมการประชุม 

นายวฒุิเมธ ภกัดีวฒุิ ผู้ท าหน้าท่ีเป็นพิธีกรของท่ีประชมุ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และได้แถลงตอ่ท่ี
ประชมุวา่ ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 83 ราย และมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน 
จ านวน 195 ราย รวมเป็นจ านวนผู้มาประชมุ 278 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 1,446,370,015 หุ้น หรือคดิเป็น
ร้อยละ 82 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วและมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือ
หุ้นทัง้หมด และนบัจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุได้เกินกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ หลงัจากนัน้ พิธีกรได้แนะน ากรรมการบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุ ดงันี ้
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1. นาย อภิสิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรัุกษ์ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
3. นาย สรุศกัดิ ์ จนัโทริ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
4. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
5. รศ.ดร.พงษ์ศกัดิ ์ สริุยวนากลุ กรรมการ  
6. นาย วิทรู สริุยวนากลุ ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
7. นาย อนวชั สริุยวนากลุ กรรมการบริหาร 
8. นาง วารุณี สริุยวนากลุ กรรมการบริหาร 
9. นาย ยทุธนา สริุยวนากลุ กรรมการบริหาร 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระ 3 ทา่น คือ รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรัุกษ์  นายสรุศกัดิ ์จนัโทริ  และรศ.พรสิริ ทิวา
วรรณวงศ ์เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นบางรายในการประชมุครัง้นี ้

นอกจากนี ้ พิธีกรได้แนะน าคณะท่ีปรึกษาของบริษัทฯ ผู้ซึ่งทา่นประธานฯ ได้เรียนเชิญเข้าร่วมประชมุ
ด้วยดงันี ้

1. ท่ีปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั 
น าทีมโดย คณุวราห์ สจุริตกลุ 

2. ทีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลิง้ค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
น าทีมโดย คณุสทุธิพงศ์ คหูาเสนห์่ 

3. ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
น าทีมโดย คณุสมภพ ศกัดิพ์นัธ์พนม 
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ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ นายวฒุิเมธ ภกัดีวฒุิ ในฐานะพิธีกรของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ได้แจ้งวา่
ในการประชมุจะด าเนินการประชมุโดยเรียงตามวาระ ทัง้หมด 11 วาระ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อชกัถาม สามารถ
ยกมือขึน้พร้อมกบัแจ้งช่ือ และข้อซกัถาม  เพ่ือให้ท่ีประชมุตอบข้อซกัถามได้ ในสว่นของวิธีปฏิบตัใินการออกเสียง
ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ซึง่จะต้องลงมตใินแตล่ะระเบียบวาระ นายวฒุิเมธชีแ้จงเพ่ือให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบดงันี ้ 

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง โดยได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนในแตล่ะ
วาระให้ทา่นผู้ ถือหุ้น แตล่ะทา่นแล้ว ซึง่บตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับทัง้หมดจะมี จ านวน 10 แผน่ รวม 11 วาระ 
ส าหรับวาระท่ี 10 เร่ือง พิจารณารับทราบรายช่ือบคุคลท่ีผู้ ย่ืนเสนอจะเสนอให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นวาระ
รับทราบเทา่นัน้ วาระนีไ้มต้่องการการลงมตจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เม่ือจบการรายงานในแตล่ะวาระ จะขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง ทัง้นี ้ เพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็วในการด าเนินการประชมุ จะใช้วิธีขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไมเ่ห็นชอบชมืูอขึน้ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี เข้าไปเก็บบตัรลงคะแนน  ส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ชมืูอ จะถือวา่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ 
วิธีการนบัคะแนน จะใช้การสแกนตาม barcode  และเม่ือเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว ผมจะประกาศผลให้ท่ี
ประชมุทราบ ซึง่จะแสดงจ านวนคะแนนเสียงในสว่น "เห็นด้วย"  "ไมเ่ห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" 

3. ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคดิเห็นหรือเสนอค าถาม 
ขอให้ยกมือ และเม่ือประธานในท่ีประชมุอนญุาตแล้ว ขอให้แถลงช่ือให้ท่ีประชมุทราบก่อน แล้วจงึเสนอความ
คดิเห็นหรือค าถามท่ีตรงกบัระเบียบวาระเทา่นัน้ หากจะเสนอหรือถามเร่ืองอ่ืน ขอให้เสนอหรือถามเม่ือประชมุจบ
ระเบียบวาระตา่งๆ แล้ว 

4. ในการเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเดน็และกระชบัเพ่ือให้การประชมุมี
ประสิทธิภาพ และไมเ่สียเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการท่ีเหมาะสม 

ในล าดบัถดัไป นายวฒุิเมธ ได้เชิญนายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร ประธานกรรมการบริษัทฯ (“ประธาน
ฯ”) ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ และเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้แจ้งในหนงัสือเชิญประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
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ระเบียบวาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เม่ือวันท่ี 18 
เมษายน 2555 

  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 

และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมด้วยแล้ว ปรากฏตามส่งท่ีส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของ

บริษัทฯ ได้พิจารณารายงานดงักลา่วแล้วและเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัรายงานการประชุมดงักล่าวหรือไม ่

เม่ือไมมี่ค าถามหรือข้อเสนอแนะ จงึขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมติท่ีประชมุ โดยนายวฒุิ

เมธได้กลา่วสรุปมตดิงักลา่ววา่ได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 1,446,370,015   เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

 งดออกเสียง -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

ทัง้นีใ้นวาระท่ี 1 มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน รวมเป็น
จ านวนผู้มาประชมุ 278 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 1,446,370,015 หุ้น 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัตกิารตอบรับข้อเสนอของบริษัท เอสซีจี ดสิทริบิวช่ัน จ ากัด
เก่ียวกับการร่วมลงทุนในบริษัทฯ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากเร่ืองตา่งๆ ท่ีจะพิจารณาอนมุตัใินวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 10 เป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าร่วมลงทนุในบริษัทฯ ของผู้ ย่ืนข้อเสนอ ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัวิาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 
10 หากวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ด้รับการอนมุตั ิจะถือวา่วาระอ่ืนๆ ท่ีได้รับการอนมุตัแิล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไมมี่การ
พิจารณาในวาระอ่ืนๆ ตอ่ไป โดยจะไมมี่การเสนอวาระอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าร่วมลงทนุในบริษัทฯ ของผู้ ย่ืน
ข้อเสนอ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป และมอบหมายให้นายวิทรู สริุยวนากลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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ชีแ้จงรายละเอียดของข้อเสนอของบริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั (“ผู้ ย่ืนข้อเสนอ” หรือ “เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่”)
เก่ียวกบัการร่วมลงทนุในบริษัทฯ 

นายวิทรู สริุยวนากลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ 
จ ากดั ได้ย่ืนข้อเสนอเก่ียวกบัการร่วมลงทนุในบริษัทฯ โดยมีจดุประสงค์ ร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งและ
ศกัยภาพในการขยายธุรกิจ เพ่ือสนบัสนนุแผนการเตบิโตของบริษัทฯ ในระยะยาว ในการขยายสาขาในประเทศ
ไทย และเข้าสูต่ลาดค้าปลีกวสัดกุ่อสร้างและตกแตง่บ้านในระดบัอาเซียน ทัง้นี ้ เพ่ือยกระดบัต าแหนง่ความเป็น
ผู้น าของบริษัทฯ ในตลาดค้าปลีกสินค้าวสัดกุ่อสร้างและตกแตง่บ้าน โดยเอสซีจีดสิทริบวิชัน่ ซึง่เป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ
นัน้เป็นบริษัทในเครือเอสซีจี โดยมีบริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 และนบัเป็น
องค์กรท่ีมีศกัยภาพในการแขง่ขนัและมีความเช่ียวชาญในธุรกิจการบริการขนสง่ กระจายสินค้า และโลจิสตกิส์ระ
ดบัประเทศ ในสว่นของรายละเอียดของข้อเสนอของเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ 

ในสว่นของขัน้ตอนของธุรกรรมการซือ้หลกัทรัพย์ เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จะเข้าร่วมลงทนุในบริษัทฯ ผา่น
การซือ้หุ้นเพิ่มทนุ ซึง่บริษัทฯ จะออกและจดัสรรให้กบัเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 224 ล้านหุ้น 
ในราคา 14 บาทตอ่หุ้น และผา่นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น (Partial Tender Offer) ทัง้หุ้นสามญัและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นจากผู้ ถือหลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยค าเสนอซือ้ดงักลา่ว ประกอบด้วยหุ้น
สามญัจ านวนไมเ่กิน 457,420,683 หุ้น และไมต่ ่ากวา่ 391,094,684 หุ้น ท่ีราคาเสนอซือ้  14 บาทตอ่หุ้น และ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นจ านวนไมเ่กิน 55,616,085 หนว่ย และไมต่ ่ากวา่ 47,551,750 หนว่ย ท่ีราคาเสนอซือ้ 
9.30 บาทตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น โดยสดัสว่นการถือหุ้นของเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ในบริษัทฯ จะอยูใ่น
สดัสว่นโดยประมาณไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 30.0 และไมเ่กินร้อยละ 33.4 ของจ านวนหุ้นสามญัหลงัการเพิ่มทนุและหลงั
การใช้สิทธิซือ้หุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะได้มาจากการท าค าเสนอซือ้ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุรายมี
การใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทัง้นี ้ ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ หนึง่หนว่ยสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นของบริษัทฯ 
ได้ 1.2 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.25 บาท (หกบาทย่ีสิบห้าสตางค์) โดยมีก าหนดใช้สิทธิท่ีเหลือในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 
2555 และ 17 พฤษภาคม 2556 และบริษัทฯ ไมต้่องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ จากการเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้นี ้ เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้น
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นราคาไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่ค านวณจาก
ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ท่ีท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ย้อนหลงั 7 วนั
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ท าการตดิตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระการออกหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีต้อ่ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น) 

โดยในการท าค าเสนอซือ้หุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่  ผู้ ถือหุ้นทกุ
ราย และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นทกุราย จะมีสิทธิเทา่เทียมกนัในการเสนอขายหุ้นและใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของตนให้กบัเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ อยา่งไรก็ตาม หากผู้ ถือหลกัทรัพย์แสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์แต่
ละประเภทเกินกวา่จ านวนสงูสดุท่ีเสนอซือ้ เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ในฐานะผู้ท าค าเสนอซือ้จะด าเนินการจดัสรรตาม
สดัสว่นของจ านวนหลกัทรัพย์ท่ีมีผู้แสดงเจตนาขาย (Pro-Rate) 

ราคาเสนอซือ้หุ้นสามญัในการท าค าเสนอซือ้หุ้นท่ี 14 บาทตอ่หุ้น จะเป็นราคาเดียวกบัราคาหุ้นสามญั
ท่ีบริษัทฯ จะออกและจดัสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้กบัเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ ส าหรับราคาเสนอซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้นท่ี 9.30 บาทตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นนัน้ จะเป็นราคาซึง่ค านวณโดยหลกัการ see-through 
pricing เทียบกบัราคาเสนอซือ้หุ้นสามญัท่ี 14 บาทตอ่หุ้น 

ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ ซึง่บริษัทฯ จะออกและจดัสรรให้กบัเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ แบบ
เฉพาะเจาะจง จ านวน 224 ล้านหุ้น ในราคา 14 บาทตอ่หุ้น บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุเป็น
จ านวน 3,136 ล้านบาท บริษัทฯ จะใช้เงินดงักลา่ว เพ่ือสนบัสนนุแผนการเร่งอตัราการขยายสาขาให้เป็นไปอยา่ง
รวดเร็วมากขึน้กวา่ท่ีบริษัทฯ ได้วางแผนไว้ก่อนการมีพนัธมิตรร่วมทนุ ในการลงทนุเพ่ือซือ้ท่ีดนิและก่อสร้างสาขา
ใหม ่และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินการทัว่ไปของบริษัทฯ และในการรองรับการขยายสาขาใหมด่งักลา่ว 
นอกจากนีเ้งินทนุเพิ่มเตมิดงักลา่วจะชว่ยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กบับริษัทฯ มากขึน้ด้วย  

บริษัทฯ คาดวา่จะมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสดัสว่น
การถือหุ้นของผู้ ย่ืนข้อเสนอ โดยบริษัทฯ จะได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการจาก
บคุคลท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอได้เสนอช่ือเพ่ือเข้ารับต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ จ านวน 3 ทา่น เม่ือการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุ
และการเข้าท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นได้ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว โดยในการประชมุในครัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้ง
รายช่ือบคุคลท่ีเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่จะเสนอให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในระเบียบวาระท่ี 10 
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การเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุและการเข้าท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นของผู้ ย่ืนข้อเสนอจะด าเนินการ
เสร็จสิน้ภายในพฤศจิกายน 2555 โดยมีวนัส าคญั ดงันี ้

 วนัท่ีบริษัทฯ คาดวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะย่ืนค าเสนอซือ้ตอ่ก.ล.ต. ตลท. และผู้ ถือหลกัทรัพย์ในประเภทและ
รุ่นท่ีเสนอซือ้ทกุราย: 4 ตุลาคม 

 ระยะเวลารับซือ้ตดิตอ่กนั 25 วนัท าการของค าเสนอซือ้และวนัท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอซือ้หุ้นเพิ่มทนุ ในกรณีท่ีผู้
ย่ืนข้อเสนอย่ืนค าเสนอซือ้ในวนัท่ี 4 ตลุาคม: 5 ตุลาคม ถงึ 9 พฤศจิกายน 

 วนัท่ีบริษัทฯ คาดวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะด าเนินการช าระราคาคา่จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอ
ย่ืนค าเสนอซือ้ในวนัท่ี 4 ตลุาคม: 6 พฤศจิกายน 

 วนัท่ีบริษัทฯ คาดวา่จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์: 7 ถงึ 8 
พฤศจิกายน 

นายวฒุิเมธ ชีแ้จงถึงโครงสร้างผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ กลา่วคือ ในปัจจบุนับริษัทฯ มีหลกัทรัพย์
สองประเภท คือหุ้นสามญั และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น โดยกลุม่สริุยวนากลุ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 64.36 และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยถือในสดัสว่นร้อยละ 35.64 ในสว่นของโครงสร้างผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น กลุม่สริุยวนากลุมีสดัสว่นการถือใบส าคญัแสดงสิทธิร้อยละ 50 และผู้ ถือหุ้นราย
ยอ่ยถือในสดัสว่นร้อยละ 50 โดยโครงสร้างของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะขัน้ตอนของธุรกรรมการซือ้หลกัทรัพย์ นายวฒุิเมธ 
ชีแ้จงในรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมตอินมุตัใิห้เพิ่มทนุและออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ ยินยอมให้ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นของบริษัทฯ และอนมุตัใินเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น โดยภายหลงัจากท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมตข้ิางต้น และผู้ ย่ืนข้อเสนอจะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นของบริษัทฯ ซึง่มีระยะเวลา
รับซือ้ตดิตอ่กนั 25 วนัท าการ 

ขัน้ท่ี 2  ก่อนท่ีชว่งระยะเวลารับซือ้ของค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นของบริษัทฯ จะสิน้สดุลง บริษัทฯ จะออกและ
จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง หรือ Private Placement ให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ โดยภายหลงัการจดัสรรและ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในจ านวน 224 
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ล้านหุ้น ซึง่คดิเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 11.29 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ หลงัการเพิ่มทนุ  

ขัน้ท่ี 3  ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นท่ีออกและช าระแล้วและใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ผู้ ย่ืนข้อเสนอ
จะถือหุ้นของบริษัทฯ คดิเป็นสดัสว่นสงูสดุร้อยละ 34.36 และต ่าสดุร้อยละ 31.01 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระ
แล้วและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุ และจะถือใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ คดิเป็น
สดัสว่นสงูสดุร้อยละ 26.00 และต ่าสดุร้อยละ 22.23 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้ หากผู้ ย่ืนข้อเสนอและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดของบริษัทฯ ใช้สิทธิซือ้หุ้นทัง้หมด
จากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะถือหุ้นของบริษัทฯ คดิเป็นสดัสว่นสงูสดุประมาณร้อยละ 33.40 
และต ่าสดุประมาณร้อยละ 30.01 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ หลงั
รวมหุ้นเพิ่มทนุ และรวมหุ้นท่ีจะออกใหมจ่ากการใช้สิทธิซือ้หุ้นจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น และกลุม่สริุยวนา
กลุ จะถือหุ้นคดิเป็นสดัสว่นสงูสดุประมาณร้อยละ 41.64 และต ่าสดุประมาณร้อยละ 36.27 

จากนัน้ นายวฒุิเมธ ได้สรุปล าดบัเหตกุารณ์ของธุรกรรมการได้มาซึง่หลกัทรัพย์ของผู้ ย่ืนข้อเสนอ โดย
มีรายละเอียดดงันี ้ 

ภายหลงัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมตข้ิางต้น  บริษัทฯ คาดวา่ ในวนัท่ี 4 ตลุาคม ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอจะย่ืนค าเสนอซือ้ (แบบ 247-4) ตอ่ก.ล.ต. ตลท. และผู้ ถือหลกัทรัพย์ทกุราย และในวนัท่ี 5 ตลุาคม ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอจะท าการเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลารับซือ้ตดิตอ่กนั 25 วนัท าการ จนถึงวนัท่ี 9 
พฤศจิกายน  

โดยหลงัจากวนัท่ี 2 พฤศจิกายน ซึง่เป็นวนัท่ี 20 ของระยะเวลารับซือ้ จะเป็นชว่งเวลาท่ีไมส่ามารถ
ยกเลิกค าเสนอขายหลกัทรัพย์ได้ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจงึจะจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุและช าระราคาคา่จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุในวนัท่ี 
22 ของระยะเวลารับซือ้ และบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนหุ้นเพิ่มทนุช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ภายใน
วนัท่ี 24 ของระยะเวลารับซือ้ 
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ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ คาดวา่จะได้รับจากการร่วมลงทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอ 
1. เสริมศกัยภาพและขีดความสามารถของบริษัทฯ เป็นผู้น าตลาดค้าปลีกสินค้าวสัดกุ่อสร้างและตกแตง่บ้าน 

 เร่งการขยายเครือขา่ยสาขาทัง้ในประเทศและภมูิภาคอาเซียน 
 เพิ่มขีดความสามารถในด้านโลจิสตกิส์ ซึง่รวมถึงการจดัการคลงัสินค้าและศนูย์กระจายสินค้า  
 พฒันาการจดัการด้านการบริหารผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นความต้องการของลกูค้า (Customer-led 

category management) ด้านการจดัซือ้ร่วม (joint sourcing) เพ่ือเสริมอ านาจในการตอ่รอง 
และการตัง้ราคาท่ีเหมาะสม 

 ตดิตัง้/พฒันาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับเครือขา่ยสาขาในระดบัประเทศและ
ภมูิภาคได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการขยายธุรกิจ พร้อมสร้างทีมงานสนบัสนนุเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ 
 สร้างทีมงานพฒันาธุรกิจ เพ่ือด าเนินการตามแผนการเร่งการขยายเครือขา่ยสาขา 
 เสริมความแขง่แกร่งและความสามารถของทรัพยากรบคุคล เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ 

ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ คาดวา่จะได้รับจากการร่วมพฒันาการจดัการในด้านตา่งๆ 

ด้านการจดัซือ้ 
 สร้างทีมงานฝ่ายจดัซือ้ร่วม (joint sourcing team) เสริมอ านาจในการตอ่รอง 
 ปรับปรุงการท างานร่วมกบั supplier เพ่ือเพิ่มความแมน่ย าในการประมาณรายได้จากการ

จ าหนา่ยสินค้า (sales forecast) และลดคา่ขนสง่ 

ด้านโลจิสตกิส์ 
 ชว่ยบริหารศนูย์กระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และจดัการพืน้ท่ีคลงัสินค้า  
 การวิเคราะห์เส้นทางท่ีเหมาะสมสงูสดุ เพ่ือลดคา่ใช้จา่ยในการขนสง่และกระจายสินค้า 

ด้านสินค้า House brand 
 ชว่ยท าการตลาดให้สินค้า house brands 
 ร่วมวิเคราะห์ คดัเลือกประเภทสินค้าท่ีเหมาะสมส าหรับเป็นสินค้า house brands 
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ด้านระบบสารสนเทศ 
 เพิ่มความแข็งแกร่งระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัลกูค้า (customer facing function) และระบบ

สนบัสนนุ  (back-end system) เชน่ ระบบจดัซือ้ การบริหารคลงัสินค้าและขนสง่สินค้า 

ด้านการตัง้ราคา 
 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตัง้ราคาท่ีเหมาะสมในแตล่ะประเภทของสินค้า (differential margins 

by product based on category management) 

ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 
 ร่วมพฒันาและบริหารงานทรัพยากรบคุคล เชน่ วางแผนฝึกอบรมพนกังาน สร้างการวางการ

เจริญเตบิโตในสายอาชีพ (career path) และร่วมสร้างวฒันธรรมองค์กร 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและ
เห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักิารตอบรับข้อเสนอการร่วมลงทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอ โดยการซือ้หุ้นเพิ่มทนุซึง่
บริษัทฯ จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์บางสว่น (Partial Tender Offer) จากผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดและราคาท่ีเสนอ
ข้างต้น และอนมุตัใิห้นายวิทรู สริุยวนากลุ หรือบคุคลท่ีนายวิทรู สริุยวนากลุ มอบหมายมีอ านาจพิจารณาก าหนด
รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการตอบรับข้อเสนอการร่วมลงทนุ รวมทัง้มีอ านาจในการ (1) เข้าเจรจา ท าความตก
ลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าร่วมลงทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอ (2) ลงนามในเอกสาร
ค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการเข้าร่วมลงทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอ ซึง่รวมถึงการตดิตอ่และการ
ย่ืนค าขออนญุาตใดๆ ค าขอผอ่นผนัตา่งๆ เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง และ (3) ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการเข้าร่วมลงทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอ ตามท่ีเสนอ 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อคดิเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัการตอบรับข้อเสนอของบริษัท เอสซี
จี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดัเก่ียวกบัการร่วมลงทนุในบริษัทฯ หรือไม ่

 

ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถามเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้
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นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา 
ผู้ถือหุ้น 

: สินค้าท่ีบริษัทฯ จะจดัจ าหนา่ยภายหลงัผู้ ย่ืนข้อเสนอเข้ามาร่วมทนุ จะเป็น
อยา่งไร จะเปล่ียนเป็นสินค้าจากเครือซิเมนต์ไทยเข้ามาขายทัง้หมดหรือไม ่
อยา่งไร 

นายวิทูร สุริยวนากุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

: สินค้าท่ีบริษัทฯ จดัจ าหนา่ยภายหลงัผู้ ย่ืนข้อเสนอเข้ามาร่วมทนุ จะเหมือนเดมิ 
บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจในแบบเดมิ คือ ครบ หลากหลาย ทัง้นีใ้น
ปัจจบุนับริษัทฯ ก็มีการจ าหนา่ยสินค้าของเครือปนูซิเมนต์ไทยอยูก่่อนแล้ว 

นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา 
ผู้ถือหุ้น 

: ทราบมาวา่ ตวัแทนจ าหนา่ยของเครือปนูซิเมนต์ไทยบางประเภท ไมส่ามารถ
จ าหนา่ยสินค้าอ่ืนๆ ได้นอกจากสินค้าของเครือปนูซิเมนต์ไทย อยากทราบวา่ 
หลงัเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ เข้ามาร่วมทนุ บริษัทฯ สามารถจ าหนา่ยสินค้าแบรนด์
อ่ืนๆ นอกจากสินค้าจากเครือปนูซิเมนต์ไทยได้หรือไม่ 

นายวิทูร สุริยวนากุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

: สินค้าท่ีบริษัทฯ จดัจ าหนา่ยภายหลงัเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ เข้ามาร่วมทนุ จะมี
ความหลากหลายเหมือนเดมิ โดยปัจจบุนัมีสินค้าบางสว่นท่ีบริษัทฯ จ าหนา่ยเป็น
สินค้าซึง่ผลิตโดยบริษัทในเครือปนูซิเมนต์ไทยด้วยเชน่กนั อยา่งไรก็ตาม ส าหรับ
สินค้าบางแบรนด์ท่ีมีการจดัจ าหนา่ยในชอ่งทางจ าหนา่ยของเครือปนูซิเมนต์ไทย
เอง บริษัทฯ และเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ ยงัมิได้มีการตกลงกนั เก่ียวกบัการจดั
จ าหนา่ยสินค้ากลุม่ดงักลา่วผา่นบริษัทฯ 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
รายหน่ึง 
 

: เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ ย่ืนค าเสนอซือ้หุ้นท่ีราคา 14 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาท่ีต ่า
กวา่ราคาหุ้นท่ีซือ้ขายในตลาดในปัจจบุนั อาจท าให้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์
จะตอบรับค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ ผู้ตอบรับค าเสนอซือ้
หุ้น อาจต ่ากวา่จ านวนหุ้นขัน้ต ่าตามเง่ือนไขตามค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น 
จนอาจเป็นเหตใุห้เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ยกเลิกค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นได้ 
และท าให้ไมเ่กิดการร่วมทนุตามแผน 

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

: ค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น โดยเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ ท่ีราคา 14 บาทตอ่หุ้น ถือเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงเจตนาขายหุ้นของตนท่ีราคา 14 บาทด้วยความ
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สมคัรใจ หากผู้ ถือหุ้นไมส่มคัรใจท่ีจะขายให้กบัเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ในราคา 14 
บาทตอ่หุ้น ผู้ ถือหุ้นก็ยงัสามารถขายหุ้นของตนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีราคาตลาด
ในปัจจบุนัได้ 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
รายหน่ึง 

: มีกรรมการบางทา่นสนใจท่ีจะขายหุ้นของตนตามค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น
ของเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ ใชห่รือไม่ 

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

: เทา่ท่ีทราบมีกรรมการบางทา่นมีความสนใจท่ีตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
บางสว่นของเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
รายหน่ึง 

: มีโอกาสท่ีเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่จะซือ้หุ้นต ่ากวา่จ านวนขัน้ต ่าตามค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์บางสว่นหรือไม่ 

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

: ขึน้อยูก่บัความประสงค์ของผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีจะตอบรับหรือไมต่อบ
รับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

นายธารา ชลปราณี  
ผู้ถือหุ้น 

: หากมีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้หุ้น ไมต่ ่ากวา่จ านวนหุ้นขัน้ต ่าท่ีรับซือ้ แตมี่ผู้ตอบ
รับค าเสนอซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต ่ากวา่จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิขัน้ต ่าท่ีรับ
ซือ้ หรือในทางกลบักนั จะสง่ผลอยา่งไรตอ่การเข้าร่วมลงทนุของเอสซีจี ดสิทริ
บวิชัน่ 

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

: เป็นไปตามเง่ือนไขของค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นของเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ 

คุณสุทธิพงศ์ คูหาเสน่ห์ 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

: ขอชีแ้จงเก่ียวกบัเง่ือนไขเร่ืองจ านวนหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์บางสว่นของเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นโปรดพิจารณา
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหน้า 6 ข้อ 1.5.1 (3) โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. หากมีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้หุ้น ต ่ากวา่จ านวนหุ้นขัน้ต ่าท่ีรับซือ้ เอสซีจี ดสิทริ
บวิชัน่สามารถยกเลิกการซือ้หุ้นได้ 

2. หากมีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต ่ากวา่จ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิขัน้ต ่าท่ีรับซือ้ เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่สามารถยกเลิกการซือ้ใบส าคญั
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แสดงสิทธิได้ 
3. ในกรณีท่ีเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ยกเลิกการซือ้หุ้น เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่อาจ
ยกเลิกการซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิด้วยก็ได้ 

นายธารา ชลปราณี  
ผู้ถือหุ้น 

: เครือปนูซิเมนต์ไทยด าเนินธุรกิจร้านซิเมนต์ไทย โฮมมาร์ท ซึง่ใกล้เคียงกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ อยูแ่ล้ว เหตใุดเครือปนูซิเมนต์ไทยจงึต้องการเข้าร่วมลงทนุกบับริษัท
ฯ หรือเป็น Strategic Partner กบับริษัทฯ 

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

: บริษัทฯ มีระบบการค้าปลีกท่ีมีประสิทธิภาพและมีศกัยภาพในการขยายธุรกิจ
มาก ซึง่นา่จะเป็นสาเหตใุห้ผู้ ย่ืนข้อเสนอสนใจร่วมลงทนุกบับริษัทฯ  

นายธารา ชลปราณี  
ผู้ถือหุ้น 

: ปัจจบุนัเครือปนูซิเมนต์ไทยมีร้านซิเมนต์ไทย โฮมมาร์ทเปิดด าเนินการกระจายอยู่
ทัว่ประเทศ และในบางจงัหวดัอาจมีการซ า้ซ้อนกบัสาขาของบริษัทฯ 

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

: ลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นร้านค้า Modern Trade ในรูปแบบของคลงัสินค้า 
ขณะท่ีเครือปนูซิเมนต์ไทยไมมี่การด าเนินธุรกิจในลกัษณะนีใ้นปัจจบุนั 

นางกมลทพิย์ อมรอริยะกูล 
ผู้ถือหุ้น 

: เงินทนุท่ีได้จากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจงให้กบัเอสซีจี ดสิทริ
บวิชัน่ บริษัทฯ จะน าไปใช้ในการขยายสาขาหรือน าไปช าระหนีท่ี้มีอยู่ 
และตามท่ีบริษัทฯ คาดวา่การเข้าร่วมทนุของเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่จะชว่ยบริษัทฯ 
ในการบริหารสินค้าคงเหลือ อยากทราบวา่บริษัทฯ จะมีวิธีการบริหารจ านวน
สินค้าคงเหลืออยา่งไร 

นายวิทูร สุริยวนากุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

: ส าหรับเงินทนุท่ีได้จากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจงให้กบัเอสซีจี 
ดสิทริบวิชัน่ ในเบือ้งต้นบริษัทฯ อาจพิจารณาน าไปช าระหนีก้่อนได้ โดยสว่นท่ี
เหลือจากการช าระหนี ้ บริษัทฯ อาจพิจารณาน าไปใช้ในการขยายสาขา หาก
เงินทนุดงักลา่วไมเ่พียงพอตอ่การขยายสาขา บริษัทฯ อาจจดัหาแหลง่เงินทนุ
เพิ่มเตมิจากการกู้ ยืมธนาคาร 
ก่อนการมีพนัธมิตรร่วมทนุ บริษัทฯ ได้วางแผนจดัตัง้ศนูย์กระจายสินค้าของ
บริษัทฯ (Distribution Center หรือ DC) โดยบริษัทฯ คาด DC ท่ีจดัตัง้ขึน้จะ
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สามารถลดจ านวนวนัสินค้าคงคลงัลงได้ 

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

: ส าหรับเร่ืองโลจิสตกิส์และระดบัสินค้าคงคลงั บริษัทฯ และเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ 
จะมีการหารือร่วมกนัอีกครัง้ ภายหลงัการเข้าร่วมลงทนุ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ 

นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา 
ผู้ถือหุ้น 

: เดมิบริษัทฯ เคยเปิดเผยตอ่สาธารณะวา่ บริษัทฯ มีแผนในการเปิดสาขาใหม ่ 8 
สาขาตอ่ปี อยากทราบวา่ภายหลงัการเข้าร่วมลงทนุโดยเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ 
บริษัทฯ มีการปรับเป้าหมายในการขยายสาขาหรือไม ่ อยา่งไร และบริษัทฯ มี
แผนในการขยายกิจการสูภ่มูิภาคอาเซียนอยา่งไร 

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

:  เดมิบริษัทฯ มีเป้าหมายการขยายสาขาท่ี 7 สาขาตอ่ปี โดยเป้าหมายดงักลา่ว 
บริษัทฯ พิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ 
(D/E) สภาพคลอ่งของบริษัทฯ และบคุลากรของบริษัทฯ 

 ภายหลงัการเข้าร่วมลงทนุโดยเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ บริษัทฯ จะมีการหารือกบั
เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ เก่ียวกบัแผนการขยายสาขาอีกครัง้ โดยบริษัทฯ อาจ
พิจารณาน าเงินทนุท่ีได้จากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้กบัเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ 
ไปใช้ในการช าระหนีก้่อน ในเบือ้งต้น บริษัทฯ คาดวา่ภายหลงัการเข้าร่วม
ลงทนุ บริษัทฯ จะมีศกัยภาพในด้านเงินทนุ ทีมงาน และโลจิสตกิส์มากขึน้ 
ท าให้บริษัทฯ อาจขยายสาขาได้ถึง 10 – 13 สาขาตอ่ปี 

 เดมิบริษัทฯ เคยให้สมัภาษณ์วา่ บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไมข่ยายสาขาใน
ตา่งประเทศในเร็วๆ นี ้ เน่ืองจากก่อนการมีพนัธมิตรร่วมทนุ บริษัทฯ มี
ข้อจ ากดับางประการ ขณะท่ีตลาดสินค้าอปุกรณ์ก่อสร้างและตกแตง่บ้านใน
ประเทศ ยงัมีโอกาสให้บริษัทฯ ท าตลาดได้อีกมาก อยา่งไรก็ตามภายหลงั
การมีพนัธมิตรร่วมทนุ บริษัทฯ คาดวา่บริษัทฯ จะสามารถขยายสาขาได้
รวดเร็วยิ่งขึน้ ประกอบกบัองค์ความรู้และประสบการณ์ของเครือปนูซิเมนต์
ไทยในการลงทนุในตา่งประเทศ ท าให้บริษัทฯ มีแนวคดิท่ีจะขยายกิจการสู่
ภมูิภาคอาเซียน 
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นายวิทูร สุริยวนากุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

:  ภายหลงัการเข้าร่วมทนุ บริษัทฯ จะมีเงินทนุท่ีได้จากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ
แบบเฉพาะเจาะจงให้กบัเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ านวน 3,136 ล้านบาท 
นอกจากนัน้บริษัทฯ คาดวา่ จะได้รับเม็ดเงินเพิ่มเตมิจากการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประมาณ 1,600 ล้านบาท ใน
เดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ จงึคาดการณ์วา่ภายในสิน้เดือนพฤศจิกายน 
บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดประมาณ 4,600 – 4,700 ล้านบาทเข้ามาเสริม
ศกัยภาพทางด้านการเงินให้กบับริษัทฯ 

 ภายหลงัการมีพนัธมิตรร่วมทนุ บริษัทฯ อาจพิจารณาน าเงินทนุท่ีได้ไปใช้
ช าระหนีร้ะยะสัน้และหนีร้ะยะยาว ซึง่มีอยูป่ระมาณสองพนัล้านบาท ส าหรับ
เงินทนุสว่นท่ีเหลือ บริษัทฯ สามารถน าไปใช้ซือ้ท่ีดนิ (Landbank) ส าหรับ
รองรับการขยายสาขาในอนาคต ทัง้นีภ้ายหลงัการช าระหนีจ้นหมด จะท าให้
บริษัทฯ สามารถจดัหาแหลง่เงินทนุเพิ่มเตมิจากการกู้ ยืมธนาคารได้มากขึน้ 
เน่ืองจากอตัราสว่นหนีส้ินของบริษัทฯ อยูใ่นระดบัต ่า โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
ในการด ารงอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุอยูท่ี่ระดบัไมเ่กิน 1:1 และสงูสดุไมเ่กิน 
1.5:1 

 นอกจากนี ้ การเข้าร่วมลงทนุโดยเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ ยงัชว่ยตอบโจทย์ทัง้ใน
เร่ืองศกัยภาพด้านเงินทนุ และทีมงานร่วมกบัเครือปนูซิเมนต์ไทยท่ีจะใช้ใน
การขยายสาขา ตามท่ีเคยมีนกัลงทนุตัง้ข้อสงสยัในเร่ืองศกัยภาพของบริษัทฯ 
ในการขยายสาขาได้เป็นอยา่งดี 

น.ส.มลิวัลย์ จิตรีญาตธิรรม 
ผู้ถือหุ้น 

: เหตใุดบริษัทฯ ยงัคงมีภาระหนีท่ี้ต้องช าระอยูถ่ึง 2,000 ล้านบาท ขณะท่ีบริษัทฯ 
มีก าไรสทุธิหลายร้อยล้านบาท 

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

:  ภาระหนีก้บัก าไรสทุธิถือเป็นคนละสว่นกนั โดยก าไรสทุธิค านวณจากรายได้
หกัด้วยรายจา่ยตา่งๆ ของบริษัทฯ รวมถึงภาษี ดอกเบีย้ โดยบริษัทฯ จะน า
ก าไรสทุธิสว่นหนึง่ไปจา่ยเป็นเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ส าหรับสว่นท่ีเหลือจะ
กลายเป็นก าไรสะสมให้กบัสว่นของผู้ ถือหุ้น ซึง่จะท าให้สว่นของผู้ ถือหุ้น
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สงูขึน้ ขณะท่ีหนีส้ินของบริษัทฯ เกิดจากการท่ีบริษัทฯ กู้ ยืมเงินจากธนาคาร
เพ่ือน ามาใช้ในการขยายสาขา โดยการจา่ยเงินต้นและดอกเบีย้ของเงินกู้  จะ
เป็นไปตามท่ีสญัญาเงินกู้ก าหนดไว้ 

 ภายหลงัการเข้าร่วมลงทนุ บริษัทฯ จะได้เงินทนุจากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ
ให้กบัเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่มากกวา่ยอดเงินกู้ ยืมธนาคารท่ีมีอยูปั่จจบุนั หาก
บริษัทฯ น าเงินทนุท่ีได้ไปช าระหนีจ้นหมด บริษัทฯ จะยงัคงเหลือเงินทนุ
ส าหรับการขยายสาขาได้อีก หากเงินทนุไมเ่พียงพอส าหรับการขยายสาขา 
บริษัทฯ สามารถพิจารณากู้ ยืมเงินได้เพิ่มขึน้อีก 

น.ส.มลิวัลย์ จิตรีญาตธิรรม 
ผู้ถือหุ้น 

: หากเครือปนูซิเมนต์ไทย มีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ สงูขึน้ในอนาคต ภายหลงั
การเข้าร่วมลงทนุ เครือปนูซิเมนต์ไทยจะสามารถบงัคบัให้บริษัทฯ จ าหนา่ย
เฉพาะสินค้าของเครือปนูซิเมนต์ไทยเพียงอยา่งเดียว โดยไมส่ามารถขายแบรนด์
อ่ืน หรือไม ่

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

: ภายหลงัการเข้าร่วมลงทนุ บริษัทฯ จะยงัคงจ าหนา่ยสินค้าหลากหลายเชน่เดมิ 
โดยปัจจบุนับริษัทฯ ไมมี่สญัญาหรือข้อผกูมดัใดๆ กบัเครือปนูซิเมนต์ไทย ท่ี
ผกูมดัให้บริษัทฯ ต้องจดัซือ้หรือจ าหนา่ยเฉพาะสินค้าของเครือปนูซิเมนต์ไทย
เทา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัมิได้มีการพิจารณาในเร่ืองดงักลา่ว ในกรณีท่ีใน
อนาคตเครือปนูซิเมนต์ไทยมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ท่ีสงูขึน้ 

นายวิทูร สุริยวนากุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

:  หากสินค้าบางตวัของเครือปนูซิเมนต์ไทยเป็นท่ีต้องการในตลาดมากขึน้ 
บริษัทฯ อาจพิจารณาน าสินค้าตวันัน้ของเครือปนูซิเมนต์ไทยเข้ามาจ าหนา่ย
มากขึน้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ทัง้นีข้ึน้กบัการพิจารณาของ
เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ด้วย 

 บริษัทฯ เตบิโตมาจากการด าเนินธุรกิจค้าวสัดกุ่อสร้างและสินค้าตกแตง่บ้าน
ในรูปแบบ Modern Trade เป็นรายแรกของประเทศ โดยมีสินค้าหลากหลาย
ให้เลือกสรร บริษัทฯ ประสบความส าเร็จมาได้จากการด าเนินธุรกิจในรูปแบบ
ปัจจบุนั การเลือกสินค้าเพ่ือมาวางจ าหนา่ยในสาขาของบริษัทฯ จะเป็นไป
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ตามความต้องการของลกูค้า ไมไ่ด้เป็นไปตามความต้องการของผู้ ถือหุ้นกลุม่
ใดกลุม่หนึง่ 

นายอธิวัฒน์ ชูศักดิ์แสงทอง 
ผู้ถือหุ้น 

: ในทางกลบักนั ภายหลงัการเข้าร่วมลงทนุ สินค้า House brand ของบริษัทฯ จะ
สามารถน าไปจ าหนา่ยในชอ่งทางจดัจ าหนา่ยเครือปนูซิเมนต์ไทย เชน่ ร้านซิ
เมนต์ไทยโฮมมาร์ท ได้หรือไม ่

นายวิทูร สุริยวนากุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

:  ภายหลงัการมีพนัธมิตรร่วมทนุ บริษัทฯ และเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จะ
ด าเนินการจดัซือ้สินค้าร่วมกนั เพ่ือให้ปริมาณการจดัซือ้มีปริมาณสงูขึน้ ท า
ให้สามารถสร้างอ านาจตอ่รองกบั Supplier ได้มากขึน้ อนัจะสง่ผลให้บริษัทฯ 
ได้รับสว่นลด (Rebate) ในสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ ก าไรขัน้ต้นจะมากขึน้ตามไปด้วย
หากบริษัทฯ มิได้ลดราคาจ าหนา่ยลง  

 ส าหรับสินค้า House brand ท่ีบริษัทฯ น าเข้ามาจดัจ าหนา่ยในปัจจบุนั 
บริษัทฯ และเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ อาจจดัซือ้ร่วมกนัได้ อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ 
และเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ ยงัไมมี่การตกลงกนัในเร่ืองแบรนด์ท่ีใช้และชอ่งทาง
การจดัจ าหนา่ยของสินค้า House brand ท่ีจดัซือ้ร่วมกนั 

นายธารา ชลปราณี  
ผู้ถือหุ้น 

: อ้างถึงความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเข้าท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั ในหน้าท่ี 17- 19 ตวัเลขสดัสว่นการถือหุ้นของครอบครัวสริุยวนากลุ เอสซี
จี ดสิทริบวิชัน่ และผู้ ถือหุ้นทัว่ไป มีการแสดงเป็นชว่ง ส าหรับแตล่ะขัน้ตอนของ
การท ารายการ เร่ิมจากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจงให้กบัเอสซีจี 
ดสิทริบวิชัน่ การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นโดยเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ 
ตลอดจนการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ อยาก
ทราบวา่ สาเหตท่ีุมีการแสดงสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่เป็นชว่ง 
เน่ืองจากในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นโดยเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ หากมี
ผู้ตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ต ่ากวา่จ านวนหลกัทรัพย์ขัน้ต ่าตามท่ีก าหนดไว้
ในค าเสนอซือ้ ครอบครัวสริุยวนากลุจะตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์จนครบตาม
จ านวนหลกัทรัพย์ขัน้ต ่า ใชห่รือไม่ 
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นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

: ตวัเลขสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ท่ีแสดงนัน้ เป็นตวัเลขท่ีแสดงใน
แตล่ะขัน้ตอน ไปจนครบทัง้หมด โดยสดุท้าย เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่จะมีสดัสว่นการ
ถือหุ้นอยูใ่นชว่งร้อยละ 30.0 ถึงร้อยละ 33.4 

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย 
ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

:  ส าหรับตวัเลขสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ ภายหลงัการท าค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นโดยเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จะเป็นตวัเลขสงูสดุ-
ต ่าสดุท่ีเป็นไปได้ เชน่ สดัสว่นการถือหุ้นสงูสดุของครอบครัวสริุยวนากลุจะ
เกิดขึน้เม่ือครอบครัวสริุยวนากลุไมต่อบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ และใน
ท านองเดียวกนั สดัสว่นการถือหุ้นสงูสดุของผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเกิดขึน้เม่ือไมมี่ผู้
ถือหุ้นทัว่ไปตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ในทางตรงกนัข้าม สดัสว่นการถือ
หุ้นต ่าสดุของครอบครัวสริุยวนากลุจะเกิดขึน้เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปตอบรับค า
เสนอซือ้ และสดัสว่นการถือหุ้นต ่าสดุของผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเกิดขึน้เม่ือ
ครอบครัวสริุยวนากลุไมต่อบรับค าเสนอซือ้  

 ขณะท่ีส าหรับเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ สดัสว่นการถือหุ้นสงูสดุ-ต ่าสดุจะเป็นไป
ตามผลการตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นจากผู้ ถือหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ 

นายธารา ชลปราณี  
ผู้ถือหุ้น 

: อยากทราบวา่ บริษัทฯ ใช้อะไรเป็นตวัก าหนดความนา่จะเป็นส าหรับการค านวณ
สดัสว่นการถือหุ้นสงูสดุ-ต ่าสดุ ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ 

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

: สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ขึน้กบัความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเดมิ ทัง้กลุม่
ครอบครัวสริุยวนากลุ และกลุม่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป โดยในการท าค าเสนอซือ้หุ้นและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่  ผู้ ถือหุ้นทุกราย และผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นทกุราย จะมีสิทธิเทา่เทียมกนัในการเสนอขายหุ้น
และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของตนให้กบัเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ อยา่งไรก็
ตาม หากผู้ ถือหลกัทรัพย์แสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์แตล่ะประเภทเกินกวา่
จ านวนสงูสดุท่ีเสนอซือ้ เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ในฐานะผู้ท าค าเสนอซือ้จะ
ด าเนินการจดัสรรตามสดัสว่นของจ านวนหลกัทรัพย์ท่ีมีผู้แสดงเจตนาขาย (Pro-
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Rate) ทัง้นีจ้ะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีจะได้ก าหนดตอ่ไปในค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์บางสว่นของเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ ดงันัน้ สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น
แตล่ะกลุม่จะเปล่ียนแปลงขึน้อยูก่บัความประสงค์ในการขายหลกัทรัพย์ของผู้ ถือ
หลกัทรัพย์แตล่ะกลุม่ ตวัเลขสดัสว่นการถือหุ้นสงูสดุ-ต ่าสดุ จงึเป็นเร่ืองของ
ความนา่จะเป็น ถือเป็นการประมาณการณ์ 

เม่ือไมมี่ค าถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมตอินมุตักิารตอบรับข้อเสนอการร่วมลงทนุของ บริษัท 
เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั ตามรายละเอีดท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุ 

มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 1,501,015,470   เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย 4,620   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

 งดออกเสียง -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

ทัง้นีใ้นวาระท่ี 2 มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน รวมเป็น
จ านวนผู้มาประชมุ 310 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 1,501,020,090 หุ้น 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตยินิยอมให้ผู้ย่ืนข้อเสนอท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์บางส่วนจากผู้
ถือหลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัยิินยอมให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น
จากผู้ ถือหลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ตามจ านวนและรายละเอียดท่ีระบใุนระเบียบวาระท่ี 2 

ทัง้นีค้ณะกรรมการมีความเห็นให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัยิินยอมให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์บางสว่นของบริษัทฯ ตามจ านวนและรายละเอียดท่ีระบใุนระเบียบวาระท่ี 2 
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ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อคดิเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระท่ี 3 หรือไม ่ เม่ือไมมี่
ค าถามหรือข้อเสนอแนะ จงึขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัยิินยอมให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
บางสว่นของบริษัทฯ จากผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีระบใุนระเบียบวาระท่ี 2 โดยประกอบไป
ด้วย 

(ก)  หุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 457,420,683 หุ้น และไมต่ ่ากวา่ 391,094,684 
หุ้น ในราคา 14.00 บาทตอ่หุ้น  และ  

(ข)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น จ านวนไมเ่กิน 55,616,085 หนว่ย และไมต่ ่ากวา่ 47,551,750 
หนว่ย ในราคา 9.30 บาทตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ (เก้าบาทสามสิบสตางค์ตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

ทัง้นี ้ ภายหลงัผู้ ย่ืนข้อเสนอซือ้หุ้นเพิ่มทนุและซือ้หุ้นจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นของ
บริษัทฯ สดัสว่นการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ ย่ืนข้อเสนอในบริษัทฯ จะก้าวข้ามจดุร้อยละ 25 (แตน้่อยกวา่
ร้อยละ 50) โดยมีสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 34.36 และไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 31.01 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วและ
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุ และหากผู้ ย่ืนข้อเสนอใช้สิทธิซือ้หุ้นทัง้หมดจากใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะได้มาจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นตามจ านวนท่ีก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
สดัสว่นการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ ย่ืนข้อเสนอในบริษัทฯ สงูสดุจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 33.40 และต ่าสดุ
ประมาณร้อยละ 30.01 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้นเพิ่ม
ทนุและรวมหุ้นท่ีจะออกใหม่จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น (ทัง้นี ้สดัสว่นการถือหุ้นนีเ้ป็น
สดัสว่นการถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรายอ่ืนทกุรายใช้สิทธิซือ้หุ้นจากใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 1,501,021,090   เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

 งดออกเสียง -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 
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ทัง้นีใ้นวาระท่ี 3 มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน รวมเป็น
จ านวนผู้มาประชมุ 311 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 1,501,021,090 หุ้น  

 

ระเบียบวาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่
ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัลิดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น า
ออกจ าหนา่ยโดยชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากจะมีการขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัเิพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ดงัรายละเอียดท่ีจะปรากฏในระเบียบวาระท่ี 6 ซึง่ภายใต้มาตรา 136 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) ก าหนดวา่ บริษัทจะสามารถเพิ่มทนุจดทะเบียนได้ก็ตอ่เม่ือหุ้น
ทัง้หมดของบริษัทได้ออกจ าหนา่ยและได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีท่ีมีหุ้นท่ียงัจ าหนา่ยไมค่รบ 
หุ้นท่ีเหลือต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ดงันัน้ เพ่ือให้บริษัทฯ 
สามารถด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ อนัได้แก่ 
บริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั ได้ บริษัทฯ จงึต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดมิจ านวน 
2,055,999,992 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 2,015,999,926 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้
ออกจ าหนา่ยจ านวน 40,000,066 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 40,0000,066 บาท อนัประกอบ
ไปด้วย 1) หุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิภายใต้โครงการ GLOBAL_ESOP1 จ านวน 
40,000,000 หุ้น ตามมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 แตบ่ริษัทฯ ยงัไมไ่ด้มีการด าเนินโครงการดงักลา่ว 
2) หุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้เพ่ือรองรับการจา่ยปันผลในรูปหุ้นปันผล ตามมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2554 และปี 2555 แตย่งัไมไ่ด้จดัสรรจ านวน 19 หุ้น และ 30 หุ้นตามล าดบั และ 3) หุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 ในสว่นท่ีเกินกวา่จ านวนหุ้นสามญัท่ี
จ าเป็นต้องจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัทฯ ออกและจดัสรรจริงให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดมิ จ านวน 17 หุ้น  

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อคดิเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
หรือไม ่
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ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคดิเห็นและซกัถามเพิ่มเตมิ สรุปได้ดงันี ้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 
ผู้ถือหุ้น 

:  หากยกเลิก GLOBAL_ESOP1 ในวาระท่ี 4 และออก GLOBAL_ESOP2 ใน
ภายหลงั จะสง่ผลให้เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่มีสิทธิซือ้หุ้น GLOBAL_ESOP2 
ภายหลงัการเข้าร่วมทนุหรือไม ่

 ส าหรับกรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จะมีสิทธิในการซือ้หุ้น
ตามโครงการ GLOBAL_ESOP2 หรือไม ่

 ขอให้ท่ีประชมุบนัทกึไว้วา่ หากมีโครงการ GLOBAL_ESOP2 กรรมการท่ีเป็น
ตวัแทนจากเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ ยงัไมส่มควรจะได้รับสิทธิในการซือ้หุ้น 
GLOBAL_ESOP2 หากจะให้สิทธิแก่กรรมการจากเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ ขอให้
เป็นโครงการ GLOBAL_ESOP3 เป็นต้นไป 

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

:  ESOP เป็นการให้สิทธิพนกังานในการซือ้หุ้นของบริษัทฯ ตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดและต้องได้รับอนมุตัโิดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีเ้อสซีจี ดสิทริบวิชัน่จะ
เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้น แตไ่มอ่ยูใ่นฐานะพนกังาน จงึไมไ่ด้รับสิทธิในการซือ้หุ้น 
ESOP หากจะมีโครงการ ESO ในอนาคต จะต้องได้รับการอนมุตัจิากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 

 ส าหรับหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้รองรับโครงการ GLOBAL_ESOP1 แตย่งัไมไ่ด้น า
ออกจ าหนา่ย จ าเป็นต้องยกเลิกไปก่อนท่ีจะมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือ
รองรับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจงให้กบัเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ 

 กรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ อาจมีสิทธิในฐานะกรรมการ
ในการซือ้หุ้น GLOBAL_ESOP2 หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัโิครงการ 
GLOBAL_ESOP2 ในอนาคต 

 ส าหรับประเดน็การให้หรือไมใ่ห้สิทธิกรรมการจากเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ในการ
ซือ้หุ้น GLOBAL_ESOP2 บริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณาอีกครัง้ 

เม่ือไมมี่ค าถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
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มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจด
ทะเบียนเดมิจ านวน 2,055,999,992 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 2,015,999,926 บาท โดยการตดัหุ้น
สามญัท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยจ านวน 40,000,066 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวน 40,000,066 บาท 
ดงักลา่วข้างต้น 

มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 1,501,021,090   เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

 งดออกเสียง -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

ทัง้นีใ้นวาระท่ี 4 มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน รวมเป็น
จ านวนผู้มาประชมุ 311 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 1,501,021,090 หุ้น  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชมุได้มีมตอินมุตัใินวาระท่ี 
4 ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดมิและให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน  

 
“ข้อ 4  ทนุจดทะเบียนจ านวน  2,015,999,926 บาท (สองพันสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้า

ร้อยย่ีสิบหกบาทถ้วน) 

แบง่ออกเป็น  2,015,999,926 หุ้น  (สองพันสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้า
ร้อยย่ีสิบหกหุ้น) 
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มลูคา่หุ้นละ  1  บาท  (หนึง่บาท)  

 โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามญั    2,015,999,926 หุ้น  (สองพันสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้า
ร้อยย่ีสิบหกหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ  -     หุ้น (-)”   

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อคดิเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระท่ี 5 หรือไม ่ เม่ือไมมี่
ค าถามหรือข้อเสนอแนะ จงึขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 
4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 1,501,021,090   เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

 งดออกเสียง -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

ทัง้นีใ้นวาระท่ี 5 มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน รวมเป็น
จ านวนผู้มาประชมุ 311 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 1,501,021,090 หุ้น 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัเิพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
สืบเน่ืองจากท่ีท่ีประชมุมีมตอินมุตักิารตอบรับข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอ อนัได้แก่ บริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั 
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เก่ียวกบัการร่วมลงทนุในบริษัทฯ ดงัรายละเอียดในวาระท่ี 2 ข้างต้น บริษัทฯ จงึต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
เพ่ือออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จาก 2,015,999,926 
บาท เป็น 2,239,999,926 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 224,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อคดิเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระท่ี 6 หรือไม ่ เม่ือไมมี่
ค าถามหรือข้อเสนอแนะ จงึขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 
2,015,999,926 บาท เป็น 2,239,999,926 บาท โดยการออกหุ้นใหมจ่ านวน 224,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ดงัรายละเอียดข้างต้น 

มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 1,501,021,090   เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

 งดออกเสียง -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

ทัง้นีใ้นวาระท่ี 6 มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน รวมเป็น
จ านวนผู้มาประชมุ 311 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 1,501,021,090 หุ้น  

 

ระเบียบวาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชมุได้มีมตอินมุตัใินวาระท่ี 
6 ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดมิและให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน  



26 

“ข้อ 4  ทนุจดทะเบียนจ านวน  2,239,999,926 บาท (สองพนัสองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืน
เก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบหกบาท) 

แบง่ออกเป็น  2,239,999,926 หุ้น  (สองพนัสองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืน
เก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบหกหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ  1  บาท  (หนึง่บาท)  

 โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามญั    2,239,999,926 หุ้น  (สองพนัสองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืน
เก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบหกหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ  -     หุ้น (-)”   

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อคดิเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระท่ี 7 หรือไม ่ เม่ือไมมี่
ค าถามหรือข้อเสนอแนะ จงึขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 
4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 1,501,021,090   เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

 งดออกเสียง -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

ทัง้นีใ้นวาระท่ี 7 มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน รวมเป็น
จ านวนผู้มาประชมุ 311 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 1,501,021,090 หุ้น  
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ระเบียบวาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ให้แก่บริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั โดยชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 224,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง 
(Private placement) ในราคาหุ้นละ 14 บาท มลูคา่รวม 3,136,000,000 บาท โดยราคาขายตอ่หุ้นเป็นราคาท่ีไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่ค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ท่ีท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยย้อนหลงั 7 วนัท าการตดิตอ่กนั ก่อนวนัท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมตใิห้เสนอวาระการออกหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีต้อ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ผู้
ย่ืนข้อเสนอ และผู้ ย่ืนข้อเสนอจะด าเนินการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ ก็ตอ่เม่ือเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนีท้กุข้อส าเร็จครบถ้วนแล้ว 

 (ก)  ผู้ ย่ืนข้อเสนอได้รับการผอ่นผนัจากก.ล.ต. ให้ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของบริษัทฯ ได้ เพ่ือให้
ผู้ ย่ืนข้อเสนอก้าวข้ามจดุท่ีต้องท าค าเสนอซือ้หุ้นท่ีร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ 

 (ข)  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ 
ยินยอมให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของบริษัทฯ และอนมุตัใินเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 

 (ค)    ภายในสามวันท าการถัดจากวันท่ีเง่ือนในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นส าเร็จครบถ้วน ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอต้องด าเนินการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น โดยก าหนดระยะเวลารับซือ้ตดิตอ่กนั 25 วนัท าการ 

 (ง)  ในวนัท าการท่ี 21 ของระยะเวลารับซือ้ท่ีก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางส่วน มีผู้ตอบ
รับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นรวมกนัไมน้่อยกวา่ (1) 391,094,684 หุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ และ (2) 
47,551,750 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 

และขอให้ท่ีประชมุพิจารณามอบหมายให้นายวิทรู สริุยวนากลุ หรือบคุคลท่ีนายวิทรู สริุยวนากลุ 
มอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไขเพิ่มเตมิ และ/หรือ เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจงดงัท่ีกลา่ว
ข้างต้น มีอ านาจในการเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้มีอ านาจลงนามในเอกสารค าขออนญุาตและหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจด
ทะเบียนเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการด าเนินการตดิตอ่ และการย่ืนค าขออนญุาตรวมทัง้
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เอกสารและหลกัฐานใดๆ ตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  และการน าหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นหรือสมควรส าหรับการออกและ
เสนอขาย รวมทัง้การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักิารจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 
224,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อคดิเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระท่ี 8 หรือไม ่ เม่ือไมมี่
ค าถามหรือข้อเสนอแนะ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 224,000,000 หุ้น มลู
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคาหุ้น
ละ 14.00 บาท มลูคา่รวม 3,136,000,000 บาท และอนมุตัใิห้นายวิทรู สริุยวนากลุ หรือบคุคลท่ีนายวิทรู สริุยวนา
กลุ มอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไขเพิ่มเตมิ และ/หรือ เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียด
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง
ดงัท่ีกลา่วข้างต้น มีอ านาจในการเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรและ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้มีอ านาจลงนามในเอกสารค าขออนญุาตและหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง
กบัการจดทะเบียนเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการด าเนินการตดิตอ่ และการย่ืนค าขออนญุาต
รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานใดๆ ตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  และการน าหุ้นเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นหรือสมควรส าหรับการ
ออกและเสนอขาย รวมทัง้การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้

มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 1,501,021,090   เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

 งดออกเสียง -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 



29 

ทัง้นีใ้นวาระท่ี 8 มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน รวมเป็น
จ านวนผู้มาประชมุ 311 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 1,501,021,090 หุ้น  

 

ระเบียบวาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัตกิารตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ให้แก่บริษัท เอสซีจี ดสิทริบิวช่ัน จ ากัด 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทนุให้แก่บริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั โดยชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้น
เพิ่มทนุ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ การจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอจงึเป็นการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ขนาดของรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัมีมลูคา่รวมของรายการเท่ากบั 3,136,000,000 บาท ซึง่คดิเป็นสดัสว่นของรายการเทา่กบัร้อยละ 
65.42 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ซึง่เกินกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ
บริษัทฯ  บริษัทฯ จงึมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และขออนมุตักิารเข้าท า
รายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

โดยตามท่ีประกาศเก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัก าหนด ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียไมมี่
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี ้ ทัง้นี ้ ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2555 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในครัง้นี ้ ผู้ ย่ืนข้อเสนอและบคุคลตามมาตรา 258 ของ
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) ของผู้ ย่ืนข้อเสนอ ไมมี่
การถือหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นในบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อคดิเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระท่ี 9 หรือไม ่ เม่ือไมมี่
ค าถามหรือข้อเสนอแนะ จงึได้กลา่วสรุปดงันี ้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 
ในการจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ ซึง่ภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้
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ย่ืนข้อเสนอดงักลา่ว ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 11.29 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ หลงัการเพิ่มทนุ คดิเป็นมลูคา่รวมของรายการเทา่กบั 
3,136,000,000 บาท โดยมีสดัสว่นของรายการดงักลา่วเทา่กบัร้อยละ 65.42 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ
บริษัทฯ  

มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 1,501,021,090   เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

 งดออกเสียง -   เสียง คดิเป็นร้อยละ    - 

ทัง้นีใ้นวาระท่ี 9 มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน รวมเป็น
จ านวนผู้มาประชมุ 311 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 1,501,021,090 หุ้น โดย ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2555 ซึง่เป็น
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในครัง้นี ้ผู้ ย่ืนข้อเสนอและ
บคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไข
เพิ่มเตมิ) ของผู้ ย่ืนข้อเสนอ ไมมี่การถือหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นในบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

 

ระเบียบวาระท่ี 10 พจิารณารับทราบรายช่ือบุคคลท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะเสนอให้เป็นกรรมการของ
บริษัทฯ 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุรับทราบวา่ เน่ืองจากภายหลงัจากการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุและท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นของบริษัทฯ เสร็จสิน้ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะมีการเสนอรายช่ือบคุคลท่ีจะเข้ามาด ารงต าแหนง่
กรรมการของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ จงึขอน าเสนอรายช่ือบคุคลดงักลา่วในวาระท่ี 10 นีเ้พ่ือให้ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นรับทราบ โดยรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเสนอให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ มีรายช่ือดงันี ้
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 ช่ือ สกุล ต าแหน่งท่ีจะได้รับเสนอแต่งตัง้ 

1. นาย ขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมการบริษัทฯ 
2. นาย อารีย์ ชวลิตชีวินกลุ กรรมการบริษัทฯ 
3. นาย นิธิ ภทัรโชค กรรมการบริษัทฯ 

 

ทัง้ 3 ทา่นท่ีทางบริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ ท่ีทรงคณุวฒุิ
และมีประสบการณ์ท่ีจะชว่ยผลกัดนัให้ธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้า โดยเฉพาะคณุขจรเดช ซึง่ในปัจจบุนัด ารง
ต าแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั และบริษัทอ่ืนอีกหลายบริษัทในเครือปนูซิเมนต์
ไทย ดงัท่ีได้แจ้งไปแล้ว ซึง่ประสบการณ์ของทา่นในการเป็นผู้บริหารของกิจการในหลายๆ บริษัทซึง่บางแหง่มีธุรกิจ
ท่ีอาจจะใกล้เคียงกบัธุรกิจของบริษัทฯ จะชว่ยสง่เสริมการพฒันาบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ ไปข้างหน้าได้เป็น
อยา่งดี 

 

ระเบียบวาระท่ี 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะเสนอให้พิจารณาเร่ืองอ่ืนหรือไม่มีทัง้นี ้
ต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดหรือ 586,436,773 หุ้น จงึจะ
เสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาได้ 

เม่ือไมมี่ผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ในระเบียบวาระท่ี 11 ประธานฯ จงึสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม
หรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
รายหน่ึง 

:  ปัจจบุนัตลาดวสัดกุ่อสร้างเตบิโตด้วยอตัราเทา่ใด 
 เงินลงทนุตอ่สาขาในการก่อสร้างสาขาใหมซ่ึง่รวมสินค้าคงคลงัแตไ่มร่วม

ท่ีดนิเป็นเทา่ใด 
 ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) ของแตล่ะสาขาเป็นก่ีปี 
 ส าหรับในประเทศไทย บริษัทฯ คาดวา่จะต้องมีจ านวนสาขาเทา่ใด จงึจะ
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ครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ 

นายวิทูร สุริยวนากุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

:  เงินลงทนุในท่ีดนิส าหรับสาขาท่ีผา่นมา เฉล่ียอยูท่ี่ 50 – 120 ล้านบาทตอ่
สาขา ขึน้กบัพืน้ท่ี สว่นเงินลงทนุในการก่อสร้างอาคาร เฉล่ียอยูท่ี่ 120 – 
140 ล้านบาทตอ่สาขา ส าหรับสินค้าคงคลงัในสาขาเปิดใหม ่ จะอยูท่ี่
ประมาณ 230 ล้านบาทตอ่สาขา 

 ระยะเวลาคืนทนุ ประมาณ 4 – 6 ปี อยา่งไรก็ตามในอดีตท่ีผา่นมา สาขาท่ี
เปิดใหมส่ว่นใหญ่จะสามารถท าก าไรได้ตัง้แตช่ว่งหนึง่ปีแรกท่ีเปิดท าการ 

 ส าหรับจ านวนสาขาท่ีจะเปิดในประเทศไทย บริษัทฯ สามารถเปิดสาขา
ใหมไ่ด้ในทกุจงัหวดั ทัง้นีบ้ริษัทฯ คาดวา่อาจเปิดได้ถึง 100 สาขาทัว่
ประเทศ โดยในปัจจบุนับริษัทฯ มีสาขาทัง้สิน้ 16 สาขา และจะเปิด Pre-
sale สาขาท่ี 17 ในเดือนตลุาคมนีท่ี้จงัหวดัสริุนทร์ 

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

: สิน้ปี 2555 บริษัทฯ คาดวา่จะสามารถเปิดสาขาเพิ่มอีก 3 สาขา ท าให้บริษัทฯ มี
จ านวนสาขาทัง้สิน้ 20 สาขา 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 
ผู้ถือหุ้น 

  ขอให้บริษัทฯ บนัทกึค าถามค าตอบตา่งๆ ในท่ีประชมุ ลงในรายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

 เงินสินไหมทดแทนจากกรณีน า้ทว่ม บริษัทฯ ได้รับหรือไม ่ เป็นจ านวน
เทา่ใด และหากได้รับแล้ว บริษัทฯ มีการบนัทกึในงบการเงินไตรมาสใด 

 เงินสินไหมทดแทนจากกรณีไฟไหม้สาขาเวียงกมุกาม บริษัทฯ ได้รับครบ
แล้วหรือไม ่

 การประกนัภยัทัง้กรณีไฟไหม้และน า้ทว่ม บริษัทฯ ท าประกนัภยัแตล่ะ
สาขาแยกกนั หรือท าประกนัทกุสาขาร่วมกนั และมีคา่เบีย้ประกนัตอ่ปี
เทา่ใด 

 สาขาเมืองทองธานี จะมีการตอกเสาเข็มเม่ือใด 

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

  บริษัทฯ จะพิจารณาบนัทกึค าถามค าตอบในท่ีประชมุเฉพาะในสว่น
สาระส าคญั 
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 ส าหรับเงินสินไหมทดแทนจากกรณีน า้ทว่ม บริษัทฯ ไมไ่ด้รับสินไหม
ทดแทนเน่ืองจากไมมี่สาขาใดของบริษัทฯ ท่ีได้รับผลกระทบจากน า้ทว่ม 
รวมถึงสาขานครสวรรค์ 

 ส าหรับเงินสินไหมทดแทนจากกรณีไฟไหม้สาขาเวียงกมุกาม บริษัทฯ 
ได้รับครบถ้วนแล้ว ตัง้แตห่ลายปีก่อน 

 การท าประกนัภยัในปัจจบุนั แตล่ะสาขาจะท าประกนักบับริษัทประกนัภยั
ในเครือธนาคารท่ีบริษัทฯ กู้ ยืมเงินลงทนุ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของ
สญัญาเงินกู้ ท่ีก าหนดให้บริษัทฯ ท าประกนัภยัพร้อมกบัการกู้ ยืมเงินจาก
ธนาคารด้วย อยา่งไรก็ตาม ส าหรับการจา่ยเบีย้ประกนัภยัของแตล่ะสาขา 
ส านกังานใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการ 

 สาขาเมืองทองธานี บริษัทฯ ยงัมิได้มีการด าเนินการก่อสร้าง เน่ืองจาก
บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการเร่งขยายสาขาในจงัหวดัอ่ืน 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
รายหน่ึง 

  อ้างถึงงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ หน้า 18 ของสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 ของหนงัสือ
เชิญประชมุ จากการวิเคราะห์พบวา่ รายได้จากการขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 26 
ส าหรับรอบคร่ึงปีแรกของปี 2555 เทียบกบัรอบคร่ึงปีแรกของปี 2554 ใน
ขณะเดียวกนัต้นทนุขายก็เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 26 เชน่กนั จงึอยาก
ทราบวา่เหตใุดสดัสว่นต้นทนุขายไมล่ดลง เม่ือรายได้เพิ่มขึน้ 

 เหตใุดคา่ใช้จา่ยในการขายส าหรับรอบคร่ึงปีแรกของปี 2555 มีสดัสว่น
เทียบกบัต้นทนุขายสงูกวา่คา่ใช้จา่ยในการขายส าหรับรอบคร่ึงปีแรกของปี 
2554 

 คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้คดิเป็นร้อยละ 28 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้ในรอบคร่ึง
ปีแรกของปี 2554 ใกล้เคียงกบัอตัราภาษีเงินได้ท่ีร้อยละ 30 ขณะท่ีในรอบ
คร่ึงปีแรกของปี 2555 คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้คดิเป็นร้อยละ 25.6 ของก าไร
ก่อนภาษีเงินได้ ซึง่เกินกวา่อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 23 ของปี 2555 จงึ
อยากทราบสาเหตท่ีุบริษัทฯ จา่ยภาษีเงินได้เกินกวา่อตัราร้อยละ 23 ในคร่ึง
ปีแรกของปี 2555 
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นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

  งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้ตรวจสอบบญัชี
รับอนญุาตแล้ว ส าหรับคา่ใช้จา่ยท่ีเพิ่มขึน้มาจากการขยายสาขาท่ีมากขึน้ 
ท าให้มีภาระคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้จากการซือ้ท่ีดนิ การก่อสร้างอาคารสาขา 
สินค้าคงคลงั รวมถึงภาระดอกเบีย้  

 ในปี 2555 รัฐบาลได้มีนโยบายปรับอตัราคา่แรงขัน้ต ่า บริษัทฯ จงึได้ปรับ
อตัราคา่แรงขัน้ต ่าตามนโยบายรัฐบาลในบางสาขาเชน่กนั 

 

นายวิทูร สุริยวนากุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  ส าหรับในชว่งก่อนปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์จากการจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท าให้บริษัทฯ สามารถจา่ย
ภาษีได้ในอตัราร้อยละ 25 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีภาระรายจา่ยบาง
รายการซึง่บริษัทฯ ไมส่ามารถน าไปหกัเป็นรายจา่ยทางภาษีได้ ท าให้
บริษัทฯ ต้องจา่ยภาษีในอตัราเกินกวา่ร้อยละ 25 เชน่เดียวกบัในปี 2555 
บริษัทฯ สามารถจา่ยภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 23 แตบ่ริษัทฯ มีภาระ
รายจา่ยบางรายการท่ีไมส่ามารถหกัเป็นรายจา่ยทางภาษีได้ ท าให้อตัรา
ภาษีท่ีค านวณจากหน้างบการเงินสงูกวา่ร้อยละ 23  

 ส าหรับคา่ใช้จา่ยในการขายในรอบคร่ึงปีแรกของปี 2555 มีสดัสว่นสงูกวา่
ในรอบคร่ึงปีแรกของปี 2554 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขยายสาขาหลาย
สาขา ท าให้บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการโฆษณาเพิ่มขึน้ 

 ในปี 2555 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้ เน่ืองจากนโยบาย
ปรับคา่แรงขัน้ต ่าของรัฐบาล นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัต้องปฏิบตัติาม
มาตรฐานบญัชีใหมใ่นการบนัทกึคา่ใช้จา่ยประมาณการส าหรับเงินชดเชย
ส าหรับพนกังาน 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี 
ผู้ถือหุ้น 

 อ้างถึงตารางโครงสร้างพนกังานในหน้า 35 ของสิ่งท่ีสง่มาด้วย 11 ของหนงัสือ
เชิญประชมุ จากการวิเคราะห์พบวา่ ส าหรับสาขาเดมิ จ านวนพนกังานมีแนวโน้ม
ลดลง ขณะท่ีสาขาใหมมี่จ านวนพนกังานสงูกวา่ อยากทราบวา่เหตใุดจ านวน
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พนกังานในสาขาเดมิจงึลดลง 

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

 ส าหรับสาขาใหม ่ บริษัทฯ จ าเป็นต้องมีพนกังานจ านวนสงูกวา่สาขาเดมิ 
เน่ืองจากพนกังานในสาขาใหมบ่างสว่นยงัไมช่ านาญเทา่กบัสาขาเดมิในการ
ให้บริการ บริษัทฯ จงึต้องจดัสรรจ านวนพนกังานในสาขาใหมส่งูกวา่สาขาเดมิ 
เพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการของลกูค้าได้ เม่ือพนกังานในสาขาใหมมี่
ความช านาญแล้ว บริษัทฯ จงึสามารถลดจ านวนพนกังานลงได้ เพ่ือลดคา่ใช้จา่ย
ด้านพนกังาน ทัง้นี ้ ส าหรับสาขาเดมิท่ีมีจ านวนพนกังานลดลง ขณะท่ีรายได้ตอ่
สาขาสงูขึน้ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจดัการท่ีดีขึน้ 

นายวิทูร สุริยวนากุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 โดยเฉล่ีย ส าหรับสาขาใหม ่ บริษัทฯ จะรับพนกังานประมาณ 145 คน ขณะท่ี
สาขาร้อยเอ็ดในชว่งหลงัมีการแยกสว่นสนบัสนนุออกไป หากผู้ ถือหุ้นเข้าไปเย่ียม
ชมสาขา อาจจะพบวา่มีพนกังานเกิน 145 คน เน่ืองจากมีพนกังาน PC จาก 
Supplier ซึง่ใสเ่คร่ืองแบบเดียวกนักบัพนกังานบริษัทฯ ด้วย ท าให้พนกังานรวม
ของแตล่ะสาขาอาจเกิน 200 คน อยา่งไรก็ตาม จ านวนพนกังานของแตล่ะสาขา
อาจมีจ านวนแตกตา่งกนัออกไป โดยบริษัทฯ ก าหนดจ านวนพนกังานของแตล่ะ
สาขาตามรายได้ของแตล่ะสาขา และตามปริมาณงานจริงของแตล่ะสาขา 

นายธีรชาต ิกิจรุ่งเรืองไพศาล 
ผู้ถือหุ้น 

  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะซือ้ท่ีดนิส าหรับสาขาใหมเ่ชน่เดมิ หรือเปล่ียน
นโยบายเป็นการเชา่ท่ีดนิ 

 บริษัทฯ มีแผนในการพฒันาท่ีดนิท่ีเมืองทองธานีอยา่งไร 
 จากสภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงในปัจจบุนั โดยเฉพาะจากการขยายสาขา

ของไทวสัด ุ ก่อให้เกิดอปุสรรคตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ มากน้อย
เพียงใด 

นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร 
ประธานฯ 

  บริษัทฯ มีการพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหวา่งการซือ้ท่ีดนิกบัการ
เชา่ท่ีดนิมาโดยตลอด อยา่งไรก็ตาม ส าหรับสาขาท่ีเปิดตัง้แตอ่ดีตจนถึง
ปัจจบุนั บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่การซือ้ท่ีดนิมีคา่ใช้จา่ยในระยะยาวต ่า
กวา่ ท าให้บริษัทฯ ตดัสินใจซือ้ท่ีดนิ ทัง้นี ้ หากในอนาคตบริษัทฯ เห็นวา่การ
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เชา่ท่ีดนิจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ มากกวา่การเชา่ บริษัทฯ ก็อาจพิจารณา
เชา่ท่ีดนิแทนการซือ้ท่ีดนิ ส าหรับสาขาท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและสาขาท่ีจะเปิด
ใหมจ่นถึงสิน้ปี 2555 รวม 20 สาขา บริษัทฯ จดัหาท่ีดนิด้วยการซือ้ทัง้หมด 

 บริษัทฯ มีท่ีดนิประมาณ 140 ไร่ท่ีเมืองทองธานี โดยบริษัทเคยมีแผนพฒันา
ท่ีดนิผืนนีใ้นชว่งหนึง่ถึงสองปีท่ีแล้ว อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากบริษัทฯ มีแผนท่ี
จะเร่งเปิดสาขาในตา่งจงัหวดัให้เร็วมากขึน้ ท าให้บริษัทฯ พิจารณาหยดุ
แผนการพฒันาท่ีดนิท่ีเมืองทองธานีไว้ชัว่คราว 

 ในสว่นของสภาพการแขง่ขนัในปัจจบุนั ด้วยประสบการณ์ของบริษัทฯ ใน
ธุรกิจค้าปลีกวสัดกุ่อสร้างและสินค้าตกแตง่บ้านท่ีมีมาอยา่งยาวนานของ
บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถให้ความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้นได้วา่ บริษัทฯ จะสามารถ
เตบิโตตอ่ไปได้ภายใต้สภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ 
ยงัต้องขอขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้อนมุตัใิห้เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ เข้า
มาถือหุ้นเป็นพนัธมิตรร่วมทนุของบริษัทฯ จะชว่ยเสริมความแข็งแกร่งให้กบั
บริษัทฯ มากย่ิงขึน้ ด้วยการบริหารจดัการร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เม่ือท่ีประชมุไมมี่ค าถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
ท่ีได้สละเวลาอนัมีคา่มาเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 และกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชุม ประธานกลา่วปิดประชมุเวลา 11.40 น. 
  
  

 
     

 (นายอภิสิทธ์ิ    รุจิเกียรตกิ าจร) 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานในท่ีประชมุ 

 


