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ที� GLOBAL/SET/201106 
 

    วนัที� 28 เมษายน 2554 
 
 
 

เรื�อง     แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 
 
เรียน     กรรมการผูจ้ดัการ 
             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยบริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)(“บริษทั”) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ณ หอ้งธารา

เทพบอลรูม อาคารธาราเทพ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขที� 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ในวนัพฤหสับดีที� 28 เมษายน 2554 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าว ไดพิ้จารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปไดด้งันีH   

 
 วาระที� 1    รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2553 

 มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมีคะแนนเสียงดงันีH  

    เห็นดว้ย  780,055,019 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9987 

    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

    งดออกเสียง         10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0013 

 

 วาระที� 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2553 

 มติที�ประชุม รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี2553 

 

 วาระที� 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯสาํหรับปี สิHนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 

 มติที�ประชุม อนุมติังบการเงินของบริษทัฯสาํหรับปีสิHนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2553  

   ซึ�งไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ โดยมีคะแนนเสียง ดงันีH  

    เห็นดว้ย  780,055,019 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9987 

    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
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    งดออกเสียง         10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0013 

 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2553 เป็นสาํรองตามกฎหมายและ 

การจ่ายปันผล 

 มติที�ประชุม อนุมติัใหจ้ดัสรรเงินกาํไร ประจาํปี 2553 ดงันีH  

1) การจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 480 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 

1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บริษทัฯ  ในอตัรา 2 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าหุน้ทัHงสิHนไม่

เกิน 480 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.50 บาท ต่อหุน้ ทัHงนีH ใน

กรณีที�ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ่้ายปันผลเป็นเงิน

สดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท   

โดยมีคะแนนเสียง ดงันีH  

เห็นดว้ย  780,055,019 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9987 

    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

    งดออกเสียง         10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0013 

. 

 

2) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.055555555556 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่

เกิน 53.33 ลา้นบาท 

รวมการจ่ายปันผลทัHงในรูปแบบของหุน้ปันผล   และเงินสด เท่ากบัอตัราหุน้ละ 

0.555555555556 บาท (ทศนิยม 12 ตาํแหน่ง) คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทัHงสิHนประมาณ 

533.33 ลา้นบาท (หา้ร้อยสามสิบสามลา้นสามแสนสามหมื�นสามพนัสามร้อยสามสิบสาม

บาท สามสิบสามสตางค)์  หรือคิดเป็นร้อยละ 155.03 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2553 

ภายหลงัหกัสาํรองตามกฏหมายแลว้   เงินปันผลทัHงหมดจะถูกหกัภาษี ณ ที�จ่าย ตามอตัราที�

กฎหมายกาํหนด  โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับเงินปันผลทัHงในรูปแบบของหุน้

ปันผล  และเงินสดปันผล  ในวนัที�พฤหสับดีที� 24 มีนาคม 2554  และรวบรวมรายชื�อตาม
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มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัศุกร์ที� 25 มีนาคม 2554 และกาํหนดจ่ายปันผล ในวนั

พฤหสับดีที� 19 พฤษภาคม  2554 โดยมีคะแนนเสียงดงันีH  

เห็นดว้ย  780,055,019 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9987 

    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

    งดออกเสียง         10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0013 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมติักรอบในการจดัโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ใหแ้ก่

กรรมการและพนกังานของบริษทั (ESOP) จาํนวนรวมไม่เกิน 40 ลา้นหุน้   โดยมอบให้

คณะกรรมการบริหารเป็นผูไ้ปดาํเนินการในรายละเอียดต่อไป 

มติที�ประชุม อนุมติักรอบในการจดัโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯใหแ้ก่กรรมการและ          

พนกังานทุกคน(GLOBAL-ESOP1) ตามที�คณะกรรมการเสนอโดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

บริหารของบริษทัฯเป็นผูไ้ปดาํเนินการในรายละเอียดต่อไป โดยมีคะแนนเสียงดงันีH  

เห็นดว้ย  774,763,219 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3203 

    ไม่เห็นดว้ย  300 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

    งดออกเสียง     5,301,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.6796 

วาระที� 6  พิจารณาอนุมติัใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืHอหุน้สามญัของบริษทัฯครัH งที� 1 (“ใบสาํคญั

แสดงสิทธิครัH งที� 1” หรือ “GLOBAL-W”)  จาํนวน 240,000,000 หน่วย   เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมของบริษทัฯในอตัรา 4 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า  กรณีมี

เศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิเหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าว  ใหต้ดัเศษทิHงทัHงจาํนวน 

มติที�ประชุม อนุมติัใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืHอหุน้สามญัของบริษทัฯครัH งที� 1 ตามที�คณะกรรมการ

นาํเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันีH  

เห็นดว้ย  780,055,019 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9987 
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    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

    งดออกเสียง         10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0013 

 

วาระที� 7 พิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนบริษทัฯ จากเดิมบริษทัฯมีทุนจดทะเบียนอยู ่ 960 ลา้นบาท 

เพิ�มเป็น 1,720 ลา้นบาท โดยออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม 760 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 

1 บาท    

มติที�ประชุม อนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนบริษทัฯจากเดิมบริษทัฯมีทุนจดทะเบียนอยู ่960 ลา้นบาท 

 เพิ�มเป็น 1,720 ลา้นบาท โดยออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม 760 ลา้นหุน้   

ตามที�คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันีH  

เห็นดว้ย  780,031,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9956  

    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

    งดออกเสียง         34,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0044  

 วาระที� 8  พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัส่วนที�เพิ�ม 760 ลา้นหุน้ เพื�อวตัถุประสงคต์่างๆ ดงันีH  

8.1 เพื�อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุน้ปันผล จาํนวนรวม 480 ลา้นหุน้  

มติที�ประชุม อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุน้ปันผล  ตามที�

คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันีH  

เห็นดว้ย  780,055,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9987 

    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

    งดออกเสียง         10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0013 

8.2  เพื�อรองรับโครงการ ESOP ใหก้รรมการและพนกังานบริษทั จาํนวนรวม 40 ลา้นหุน้ 

มติที�ประชุม อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับโครงการ ESOP ใหก้รรมการและพนกังานบริษทั 

ตามที�คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันีH  

เห็นดว้ย  774,782,219 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.3228 
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    ไม่เห็นดว้ย   300 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

    งดออกเสียง      5,282,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.6772  

8.3 เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืHอหุน้สามญัของบริษทัฯครัH งที�1 

(“ใบสาํคญัแสดงสิทธิครัH งที� 1” หรือ “GLOBAL-W”) จาํนวน 240,000,000 หน่วย  

คิดเป็นหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 240 ลา้นหุน้ 

มติที�ประชุม อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืHอหุน้

สามญัของบริษทัฯครัH งที� 1 ตามที�คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันีH  

เห็นดว้ย  780,055,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9987 

    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

    งดออกเสียง         10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0013 

 

วาระที� 9 พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ, หนงัสือรับรองบริษทัฯ ตลอดจนเอกสารสาํคญั

อื�นๆของบริษทัฯ  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

มติที�ประชุม อนุมติัใหแ้กไ้ขเอกสารสาํคญัของบริษทัฯ  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ   ตามที�คณะกรรมการนาํเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันีH  

เห็นดว้ย  780,055,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9987 

    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

    งดออกเสียง         10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0013 

 

วาระที� 10 พิจารณาแต่งตัHงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2554 

มติที�ประชุม อนุมติัการแต่งตัHงนายพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 2803 หรือ นายเมธี 

รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3425  แห่งบริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั  

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี2554  และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1.45 ลา้น
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บาท ซึ�งเป็นอตัราเดิมเท่ากบัปี 2553 โดยมีคะแนนเสียงดงันีH  

เห็นดว้ย  780,050,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 

    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

    งดออกเสียง         15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0019 

 

 วาระที� 11 พิจารณาแต่งตัHงกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 

มติที�ประชุม ที�ประชุมเลือกกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 4 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง โดยได้

พิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล ดงันีH  

1. นายอภิสิทธิ_  รุจิเกียรติกาํจร  มีคะแนนเสียง ดงันีH  

เห็นดว้ย  780,050,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 

ไม่เห็นดว้ย             - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง         15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0019  

2. รศ. พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ์    มีคะแนนเสียง ดงันีH  

เห็นดว้ย  780,050,019  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 

ไม่เห็นดว้ย             - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง         15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0019  

3. นายอนวชั สุริยวนากลุ    มีคะแนนเสียง ดงันีH  

เห็นดว้ย  780,050,019  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 

ไม่เห็นดว้ย             - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง         15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0019  

4. รศ.ดร.พงษศ์กัดิ_  สุริยวนากลุ  มีคะแนนเสียง ดงันีH  

เห็นดว้ย  780,050,019  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 

ไม่เห็นดว้ย             - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
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งดออกเสียง         15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0019 

  

วาระที� 12 พิจารณาอนุมติัคณะอนุกรรมการของบริษทัซึ�งประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร,  

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

มติที�ประชุม อนุมติัปรับปรุงคณะอนุกรรมการใหม่ตามที�คณะกรรมการบริษทันาํเสนอทัHงหมด  

เพื�อใหเ้กิดการทาํงานที�คล่องตวั  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ โดย มีคะแนนเสียง ดงันีH  

เห็นดว้ย 779,830,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9699  

ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง      235,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0301 

 

วาระที� 13 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2554 

มติที�ประชุม อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6.0 ลา้นบาท โดยมีคะแนนเสียง ดงันีH  

เห็นดว้ย 780,049,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9596 

ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง         15,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0020 

 

วาระที� 14 พิจารณาอนุมติัใหย้า้ยที�ทาํการสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ 

 ประธานกรรการบริษทั ไดแ้จง้ในที�ประชุมรับทราบวา่ เนื�องจากวาระนีH มีหลายประเดน็ที�ตอ้งพิจารณา

อยา่งละเอียด ดงันัHนจึงขอถอนวาระนีHไปก่อน 

 

วาระที� 15 พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ, หนงัสือรับรองบริษทัฯ ตลอดจนเอกสารสาํคญัอื�นของ

บริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการยา้ยที�ตัHงสาํนกังานใหญ่   
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 ประธานกรรมการบริษทัขอถอนวาระนีHออก  เนื�องจากเป็นเรื�องสืบเนื�องตามวาระที� 14 

 

วาระที� 16 เรื�องอื�นๆ  

  ไม่มี  

 
 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นกัลงทุนทั�วไป 
 
 
 

 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 
 
 
 
 
           (นางสาว ชุติกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์ ) 

        ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที�บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
              บริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 


