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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2556 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานทีประชุม 

ประชมุเมือวนัศกุร์ที 20 กนัยายน 2556  เวลา 10.25 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชนั 2 โรงแรม

เจ้าพระยาปาร์ค เลขที 247  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  

 

เริมการประชุม 

นายวฒิุเมธ ภกัดีวฒิุ ผู้ ทําหน้าทีเป็นพิธีกรของทีประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และได้แถลงต่อที

ประชมุวา่ ขณะนีมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 61 ราย และมอบฉันทะให้ผู้ อืนมาประชุมแทน 

จํานวน 376 ราย รวมเป็นจํานวนผู้มาประชุม 437 ราย นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ 2,082,639,344 หุ้น หรือคิดเป็น

ร้อยละ 79.70 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด  ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ เนืองจากมีผู้ ถือ

หุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้ นทังหมด และนับ

จํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงในทีประชมุได้เกินกวา่หนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของ

บริษัทฯ หลงัจากนนั พิธีกรได้แนะนํากรรมการบริษัทฯ ทีมาร่วมประชมุ ดงันี 

1. นายอภิสิทธิ รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายวิทรู สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

3. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ ์ กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบและ      

บริหารความเสียง / กรรมการอิสระ 

4. นายสรุศกัดิ จนัโทริ กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบฯ /กรรมการอิสระ 

5. นายพรศกัดิ ศกัดิ พนัธ์พนม กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบฯ /กรรมการอิสระ 

6. นาย อนวชั สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท 

7. นาง วารุณี สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท 
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ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ นายวฒิุเมธ ภกัดีวฒิุ ในฐานะพิธีกรของทีประชุมผู้ ถือหุ้น ได้แจ้ง

วา่ในการประชมุจะดําเนินการประชมุโดยเรียงตามวาระ ทงัหมด 3 วาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อชกัถาม สามารถ

ยกมือขนึพร้อมกบัแจ้งชือ และข้อซกัถาม  เพือให้ทีประชมุตอบข้อซกัถามได้ ในสว่นของวิธีปฏิบัติในการออกเสียง

ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึงจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ นายวฒิุเมธชีแจงเพือให้ที

ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบดงันี  

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละ

วาระให้ท่านผู้ถือหุ้น แตล่ะท่านแล้ว ซึงบตัรลงคะแนนทีผู้ ถือหุ้นได้รับทงัหมดจะมี จํานวน 4 แผน่ รวม 3 วาระ  

2. เมือจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอให้ทีประชุมลงคะแนนเสียง ทังนี เพือความสะดวกและ

รวดเร็วในการดําเนินการประชมุ จะใช้วิธีขอให้ผู้ ถือหุ้นทีประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือ

ขนึ เพือให้เจ้าหน้าที เข้าไปเก็บบตัรลงคะแนน  สําหรับท่านผู้ ถือหุ้ นทีไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบใน

วาระนัน วิธีการนับคะแนน จะใช้การสแกนตาม barcode  และเมือเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว ผมจะ

ประกาศผลให้ทีประชมุทราบ ซึงจะแสดงจํานวนคะแนนเสียงในสว่น "เห็นด้วย"  "ไมเ่ห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" 

3. ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม 

ขอให้ยกมือ และเมือประธานในทีประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงชือให้ทีประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความ

คิดเห็นหรือคําถามทีตรงกบัระเบียบวาระเท่านนั หากจะเสนอหรือถามเรืองอืน ขอให้เสนอหรือถามเมือประชุมจบ

ระเบียบวาระตา่งๆ แล้ว 

4. ในการเสนอความเห็นหรือคําถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพือให้การประชุมมี

ประสิทธิภาพ และไมเ่สียเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดําเนินการทีเหมาะสม 

ในลําดบัถดัไป นายวฒิุเมธ ได้เชิญนายอภิสิทธิ  รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการบริษัทฯ(“ประธาน

ฯ”) ทําหน้าทีประธานทีประชมุ และเริมการประชมุตามระเบียบวาระทีได้แจ้งในหนงัสือเชิญประชมุ ดงัตอ่ไปนี 
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ระเบียบวาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมือวันที         

4 เมษายน 2556 

  

 ประธานฯ ได้ชีแจงตอ่ทีประชมุวา่ บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของ

บริษัทฯ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรองรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 

  ประธานฯ ได้สอบถามทีประชมุวา่มีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเกียวกบัรายงานการประชุมดงักล่าวหรือไม ่

เมือไมมี่คําถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีและมีมติทีประชมุ ด้วยคะแนน

เสียงไมน้่อยกวา่กึงหนึงของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมในวาระนี 

รวมจํานวนหุ้นได้ 2,088,228,175 หุ้น มีคะแนนเสียงดงันี 

 เห็นด้วย 2,088,228,175  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

 งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

 

ระเบียบวาระที 2 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน5,000 ล้านบาท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิทูร สุริยวนากุล  ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ชีแจงรายละเอียดต่อ        

ทีประชมุ โดยนายวิทูร สริุยวนากุล  ได้กล่าวต่อทีประชุมว่า บริษัทมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนืองโดยอย่าง

น้อยปีละ 12 สาขา จึงมีความต้องการใช้เงินทุนเพือการจัดหาทีดิน และการก่อสร้างประมาณ 5,000 ล้านบาท    

ซึงคาดวา่ในอนาคตอตัราดอกเบียเงินกู้ของสถาบนัการเงินอาจมีการปรับตวัสงูขนึ  ทําให้บริษัทฯมีความจําเป็นใน

การออกหุ้นกู้  เพือนําเงินทีได้มาใช้ในการลงทนุขยายธรุกิจตามแผนงาน ซึงการออกหุ้นกู้ มีอตัราดอกเบียทีตํากว่า 
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ดอกเบียเงินกู้ ยืมของสถาบนัการเงิน จึงเป็นทีมาของการขออนุมตัิออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 

ล้านบาท 

ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือคําถามเกียวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของ

บริษัทฯหรือไม ่

ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นหรือคําถามเพิมเติม สรุปได้ดงันี 

นายสุวัฒน์  กระเษียรอภบิาล 

ผู้ถือหุ้น 

: อยากทราบวา่บริษัทฯต้องใช้เงินลงทนุในแตล่ะสาขาประมาณเท่าไหร่ 

นายวทูิร สุริยวนากุล 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

: ทีผา่นมาบริษัทฯใช้เงินลงทนุในแตล่ะสาขา สําหรับทีดินโดยเฉลียประมาณ 50 -

100 ล้านบาท และสําหรับการก่อสร้างประมาณ 120 -130 ล้านบาท รวมแล้ว

ประมาณ 200-250 ล้านบาท ตอ่สาขาครับ  

นายจตุพร  เปลียนเจริญ 

ผู้ถือหุ้น 

: อยากทราบว่าถ้าบริษัทฯออกหุ้ นกู้  5,000 ล้านบาท บริษัทฯจะมีต้นทุนทาง

การเงินเท่าไหร่ และถ้าใน 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทฯสามารถใช้กระแสเงินสดจาก

การดําเนินงานในการขยายสาขาได้แล้ว แสดงว่าอายุของหุ้นกู้ ไม่น่าจะเกิน 3 ปี

ใช่หรือไม ่

นายวทูิร สุริยวนากุล 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

: ต้นทนุทางการเงินน่าจะอยู่ทีประมาณ 4 % และมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี เรา

คาดวา่จะใช้เงินมากทีสดุในปี 2558 และหลงัจากนันกระแสเงินสดของบริษัทฯ

จะกลบัคืนมา  

นางสาวจณิพักตร์  พรพบูิลย์ 

 

: อยากทราบวา่การซือทีดิน 50-100 ล้านบาท นนัมีเนือทีประมาณกีไร่ 

นายวทูิร สุริยวนากุล 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

: โดยปกติแล้วขนาดทีดินทีซือไว้จะอยู่ประมาณ 25-30 ไร่ แต่ก็อาจมีบางแปลงที

เจ้าของทีดินไมแ่บ่งขาย ก็จะมีเนือทีประมาณ 35-40 ไร่บ้าง  
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นายวสันต์  พงษ์พุทธมนต์ : อยากทราบวา่หลงัจากทีทางเอส ซี จี ดิสทริบิวชนั ได้เข้ามาถือหุ้นประมาณหนึง

ในสามของบริษัทฯนัน รูปแบบของการบริหารงานมีการเปลียนแปลงหรือไม่

อย่างไร 

นายวทูิร สุริยวนากุล 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

: รูปแบบกลยุทธ์ การจัดการของบริษัทฯ  และการเป็นร้านทีมีต้นทุนทีตํายัง

เหมือนเดิม แต่เรามีการทํางานร่วมกันกับเอสซีจี ดิสทริบิวชัน ในด้านศูนย์

กระจายสินค้าโดยอยู่ในบริเวณพืนทีเดียวกัน  ซึงจะทําให้ต้นทุนด้านการขนส่ง

และกระจายสินค้าของเราลดลง 

นายวสันต์  พงษ์พุทธมนต์  ส่วนใหญ่โกลบอลเฮ้าส์จะขยายสาขาตามต่างจังหวดั อยากทราบว่าบริษัทฯมี

แผนการขยายสาขาในเขตเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม ่หรือกรุงเทพฯ หรือไม ่

นายวทูิร สุริยวนากุล 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 บริษัทฯมีสาขาอยู่ทีจังหวดัเชียงใหม่ตงัแต่ปี 2549 แล้ว ในเขตภาคตะวนัออกมี

ในจงัหวดัชลบรีุและระยอง สว่นในภาคตะวนัตกมีในจงัหวดันครปฐมและราชบุรี 

และทีดินในเขตกรุงเทพฯเรามีแล้วทีเมืองทองธานี แต่ในช่วง 4 ปีทีผ่านมา

หลังจากเราเข้าตลาดหลักทรัพย์นัน กลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดเติบโตมาก ด้วย

ความสามารถ และเงินทุนทีเรามี เราจึงเร่งขยายในตลาดทีเติบโตก่อน ซึงเป็น

ตลาดตา่งจงัหวดั แตท่งันีเราก็ไมไ่ด้ละทิงพืนทีในกรุงเทพฯ อาจจะเห็นในเร็ววนั 

นายปรัชญา อุทัยสาง : อย ากเ รีย นถ ามว่าก่ อน จ ะมี โครงก ารหุ้ น กู้ นัน  มี โครงก าร ทํ ากองทุน

อสงัหาริมทรัพย์ด้วยหรือไม ่

นายวทูิร สุริยวนากุล 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

: ปัจจบุนันียงัไมมี่นโยบายทํากองทนุอสงัหาริมทรัพย์ครับ 

เมือไมมี่คําถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี 
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   มติทีประชมุ ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 

ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสีของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้น

ทีมาประชมุในวาระนีรวมจํานวนหุ้นได้ 2,095,737,345 หุ้น มีคะแนนเสียงดงันี 

 เห็นด้วย 2,095,737,345  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไมเ่ห็นด้วย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

 งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

 

ระเบียบวาระที 3 เรืองอืนๆ 

 - ไมมี่ - 

 

 ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ทีได้สละเวลาอนัมีคา่มาเข้าร่วมประชมุ

วิสามญัผู้ถือหุ้นครังที 1/2556  และกลา่วปิดประชมุ เวลา 11.05 น. 

 

  

  

 

     

 (นายอภิสิทธิ     รุจิเกียรติกําจร) 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานในทีประชมุ 

 


