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ท่ี GLOBAL/SET/201208 
 

      วนัท่ี 18 เมษายน  พ.ศ.2555 
 
 
 

เร่ือง     แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 
 
เรียน     กรรมการผูจ้ดัการ 
             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยบริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน)(“บริษทั”) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555  ณ ห้อง      

แกรนด์รัชดา ชั้น 5  อาคารธารทิพย ์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร ในวนัพธุท่ี 18 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น.  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าวมีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ย

ตนเองและท่ีมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน  328  ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 1,239,775,109   หุน้  หรือคืดเป็นร้อยละ  85.51  ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด โดยท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปไดด้งัน้ี  

 
 วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2554 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  1,147,776,295 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  92.58 

    ไม่เห็นดว้ย  100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

    งดออกเสียง     91,998,714   เสียง คิดเป็นร้อยละ          7.42 

 

 วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2554 

 มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในปี2554   

 

 วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

มติท่ีประชุม อนุมติังบการเงินของบริษทัฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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    เห็นดว้ย  1,147,110,982 เสียง    คิดเป็นร้อยละ     92.52   

    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

    งดออกเสียง       92,664,127 เสียง คิดเป็นร้อยละ       7.48 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2554 เป็นส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

 มติท่ีประชุม อนุมติัใหจ้ดัสรรเงินก าไร ประจ าปี 2554 ดงัน้ี 

1. จดัสรรเงินก าไรร้อยละ 5.1 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2554 เป็นเงิน 25.00 ลา้นบาท ใหเ้ป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย 

2. จ่ายปันผล จากก าไรสุทธิประจ าปี 2554 ภายหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมายออกแลว้ โดยจ่าย
ปันผลในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี  

2.1  การจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 289,985,369 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 
1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บริษทัฯ  ในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าหุน้ทั้งส้ินไม่เกิน 289,985,369 บาท 
หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.20 บาท ต่อหุน้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการ
จดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท  

2.2 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0222 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
 32,220,596.56 บาท 

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุน้ปันผล   และเงินสด เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.2222 บาท คิด
เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 322,205,965.56 บาท (สามร้อยยีสิ่บสองลา้นสองแสนหา้พนัเกา้ร้อยหกสิบหา้
บาทหา้สิบหกสตางค)์ หรือคิดเป็นร้อยละ 69.20 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2554 ภายหลงัหกัส ารองตามกฎหมายแลว้ 
ซ่ึงอตัราการจ่ายปันผลคร้ังน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั  โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ี
จ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุน้ปันผลและ
เงินสดปันผล ในวนัศุกร์ท่ี 23 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา  225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัจนัทร์ท่ี 26 มีนาคม 2555 และก าหนด
จ่ายปันผลในวนัศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม  2555    

โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,221,430,185 เสียง    คิดเป็นร้อยละ    98.52 

    ไม่เห็นดว้ย            24,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

    งดออกเสียง         18,320724 เสียง คิดเป็นร้อยละ      1.48      
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติกรอบในการจัดโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่

กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ (GLOBAL_ESOP1) จ านวนรวมไม่เกิน 40 ลา้นหุน้มูลค่าท่ี

ตราไวใ้นราคาหุ้นละ 1 บาท  ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท  และใหก้รรมการและพนกังานท่ี

ไดรั้บการจดัสรรสามารถขายหรือโอนเปล่ียนมือไดปี้ละไม่เกินร้อยละ25  โครงการมีอาย ุ5 ปี  

โดยรายละเอียดมอบใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูด้  าเนินการ 

ประธานคณะกรรมการบริษทัฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯไดรั้บทราบมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 เร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์  ซ่ึงเป็นมาตรฐานการบญัชีท่ีกิจการจะตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูลอนัเน่ืองจากผลกระทบการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑต่์องบก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวดส าหรับกิจการ

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  พ.ศ. 2554 จากผลดงักล่าว  การท่ีบริษทัฯแจง้ความประสงค์

ต่อผูถื้อหุน้เพ่ือขอพิจารณาและอนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของ

บริษทัฯ(GLOBAL_ESOP1) ตามวาระน้ีจึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะตอ้งใชม้าตรฐานฉบบัน้ีดว้ย  ส่งผลให้บริษทัฯตอ้ง

บนัทึกผลต่างระหว่างราคาเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานตามโครงการน้ีกบัราคาตลาดเป็นค่าใชจ่้ายของ

บริษทัฯทนัทีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  ดงักล่าว  ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีมีสาระส าคญัอยา่งมากต่องบ

ก าไร(ขาดทุน)ของบริษทัฯ  ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯจึงใคร่ขอถอนวาระการประชุมตามขอ้น้ี      

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนบริษทัฯเป็นหุน้สามญัจ านวนรวม  335,999,992 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้ หุน้

ละ 1 บาท 

มติท่ีประชุม อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯจากเดิมบริษทัฯมีทุนจดทะเบียนอยู ่1,720 ลา้นบาท 

 เพ่ิมเป็น 2,055,999,992  บาท โดยออกเป็นหุน้สามญัจ านวนรวม 335,999,992  หุน้ มูลค่าท่ีตรา

ไว ้1 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,215,930,066 เสียง    คิดเป็นร้อยละ   98.08  

    ไม่เห็นดว้ย      18,615,450 เสียง คิดเป็นร้อยละ     1.50 

    งดออกเสียง      5,229,593 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.42       
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์บริษทัฯ ตลอดจนเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอนัเน่ืองมาจาก

การเพ่ิมทุน    

 มติท่ีประชุม อนุมติัให้แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองบริษทั ตลอดจนเอกสารส าคญัอ่ืนท่ี

    เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯตามท่ี 

    คณะกรรมการเสนอ   โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,218,284,541 เสียง คิดเป็นร้อยละ  98.27  

    ไม่เห็นดว้ย            14,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00  

    งดออกเสียง      21,476,468 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.73 

 

 วาระท่ี 8   พิจารณาอนุมติจดัสรรหุน้สามญัส่วนท่ีเพ่ิม  335,999,992 หุน้  เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลในรูป

   ของหุน้ปันผล จ านวนรวม 289,985,369 หุน้ และรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อGLOBAL-W ท่ี

   เหลืออยูต่ามการปรับสิทธิใหม่จ านวน 46,014,623 หุน้ 

 มติท่ีประชุม อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามวตัถุประสงคต่์างๆท่ีคณะกรรมการเสนอ 

    โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,218,345,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.27 

    ไม่เห็นดว้ย            25,450 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

    งดออกเสียง        21,403,868 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.73 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2555 

มติท่ีประชุม อนุมติัการแต่งตั้งนายพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือ นายเมธี 

รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425  แห่งบริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั  

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี2555  และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1.60 ลา้น

บาท  โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 
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เห็นดว้ย  1,196,084,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ        96.47  

    ไม่เห็นดว้ย      22,301,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  1.80  

    งดออกเสียง      21,389,480  เสียง คิดเป็นร้อยละ  1.73   

 

 วาระท่ี 10 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเลือกกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยได้

พิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. นายวทิูร      สุริยวนากุล       มีคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  1,186,508,872 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.70  

ไม่เห็นดว้ย      30,546,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ   2.47   

งดออกเสียง      22,719,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ  1.83     

2. นายสุรศกัด์ิ  จนัโทริ     มีคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  1,199,585,069  เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.76  

ไม่เห็นดว้ย     17,185,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.39    

งดออกเสียง     23,004,890  เสียง คิดเป็นร้อยละ    1.85    

3. นางวารุณี   สุริยวนากุล    มีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,210,558,118  เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.64  

ไม่เห็นดว้ย       1 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00   

งดออกเสียง        29,216,990 เสียง คิดเป็นร้อยละ    2.36    

4. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์  มีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,207,554,594  เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.40  

ไม่เห็นดว้ย             9,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00  

งดออกเสียง      32,210,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ    2.60  
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วาระท่ี 11 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2555 

มติท่ีประชุม อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6.0 ลา้นบาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  

  โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,173,596,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ  94.66  

ไม่เห็นดว้ย              1,350  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00    

งดออกเสียง       66,176,766 เสียง คิดเป็นร้อยละ    5.34    

 

วาระท่ี 12 เร่ืองอ่ืนๆ  

  ไม่มี  

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเผยแพร่แก่นกัลงทุนทัว่ไป 
 
 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 
(นายวิทูร  สุริยวนากลุ ) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 


