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ที� GLOBAL/SET/201309 
 

      วนัที�  4  เมษายน  2556 
 
 
 

เรื�อง     แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 
 
เรียน     กรรมการผูจ้ดัการ 
             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยบริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)(“บริษทั”) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556  ณ ห้อง      

เจา้พระยาบอลรูม ชัBน 2 โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขที� 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ใน

วนัพฤหสับดีที�  4 เมษายน 2556  เวลา 13.45 น.  ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดงักล่าวมีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 

136 รายและที�มอบฉนัทะจาํนวน 362 รายรวมทัBงสิBน  498 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ทัBงสิBน 1,858,025,966   หุน้  หรือคิดเป็นร้อย

ละ  86.35 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ัBงหมด โดยที�ประชุมไดพิ้จารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปไดด้งันีB   

 
 วาระที� 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัB งที� 1/2555 เมื�อวนัที�  1 ตุลาคม 2555 

 มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมีคะแนนเสียงดงันีB  

    เห็นดว้ย  1,855,026,544 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.84 

    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

    งดออกเสียง         2,999,422 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.16     

 

 วาระที� 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2555 

 มติที�ประชุม รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี2555   

 

 วาระที� 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯสาํหรับปี สิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 

มติที�ประชุม อนุมติังบการเงินของบริษทัฯสาํหรับปีสิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555  ซึ�งไดผ้า่นการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ โดยมีคะแนนเสียง ดงันีB  

    เห็นดว้ย  1,855,025,944 เสียง    คิดเป็นร้อยละ      99.84    

    ไม่เห็นดว้ย  600 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

    งดออกเสียง       2,999,422 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.16 
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วาระที� 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2555 เป็นสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

 มติที�ประชุม อนุมติัใหจ้ดัสรรเงินกาํไร ประจาํปี 2555 ดงันีB  

1. จดัสรรเงินกาํไรร้อยละ 5.0082 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2555 เป็นเงิน 30.50 ลา้นบาท ใหเ้ป็น
 เงินสาํรองตามกฎหมาย 

2. จ่ายปันผล จากกาํไรสุทธิประจาํปี 2555 ภายหลงัหกัเงินสาํรองตามกฎหมายออกแลว้ โดยจ่าย
 ปันผลในรูปแบบต่างๆ ดงันีB   

2.1  การจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 358,611,964 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้หุ้นละ 

1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บริษทัฯ  ในอตัรา 6 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าหุ้นทัBงสิBนไม่เกิน 358,611,964.00 บาท 

หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.166666666667 บาท ต่อหุน้ ทัBงนีB ในกรณีที�ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุ้น

เดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเ งินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 

0.166666666667 บาท  

2.2 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.018518518519 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 
39,845,773.78 บาท 

รวมการจ่ายปันผลทัBงในรูปแบบของหุน้ปันผล และเงินสด เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.185185185186 

บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทัBงสิBนประมาณ 398,457,737.78 บาท (สามร้อยเกา้สิบแปดลา้นสี�แสนหา้หมื�นเจด็พนั

เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค)์ หรือคิดเป็นร้อยละ 68.8773 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2555 ภายหลงัหกั

สาํรองตามกฎหมายแลว้ ซึ�งอตัราการจ่ายปันผลครัB งนีB เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั  โดยเงินปันผล

ทัBงหมดจะถูกหกัภาษี ณ ที�จ่าย ตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับเงินปันผลทัBงใน

รูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสดปันผล ในวนัจนัทร์ที� 11 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา  225 ของ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัองัคารที� 

12 มีนาคม 2556 และกาํหนดจ่ายปันผลในวนัศุกร์ที� 3 พฤษภาคม  2556    

โดยมีคะแนนเสียงดงันีB  

เห็นดว้ย  1,855,028,164 เสียง    คิดเป็นร้อยละ     99.84  

    ไม่เห็นดว้ย             - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

    งดออกเสียง       2,997,802   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.16       

วาระที� 5   พิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนบริษทัฯเป็นหุ้นสามญัจาํนวนรวม 373,333,321 หุ้น มูลค่าที�ตราไว ้     

   หุน้ละ 1 บาท 
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มติที�ประชุม อนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนบริษทัฯจากเดิมบริษทัฯมีทุนจดทะเบียนอยู ่ 2,239,999,926 บาท เพิ�ม

   เป็น 2,613,333,247.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวนรวม 373,333,321  หุ้น มูลค่าที�ตรา

   ไว ้1 บาท ตามที�คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันีB  

เห็นดว้ย  1,855,028,164 เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.84 

    ไม่เห็นดว้ย       - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

    งดออกเสียง       2,997,802  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.16       

 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมติใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์บริษทัฯ ตลอดจนเอกสารอื�นที�เกี�ยวขอ้งอนัเนื�องมาจาก

การเพิ�มทุน    

 มติที�ประชุม อนุมติัให้แกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองบริษทั ตลอดจนเอกสารสาํคญัอื�นที�

    เกี�ยวขอ้งของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯตามที� 

    คณะกรรมการเสนอ   โดยมีคะแนนเสียงดงันีB  

เห็นดว้ย  1,855,028,164 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.84  

    ไม่เห็นดว้ย             - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  

    งดออกเสียง      2,997,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.16  

 

 วาระที� 7   พิจารณาอนุมติจดัสรรหุน้สามญัส่วนที�เพิ�ม  373,333,321 หุน้  เพื�อรองรับการจ่ายปันผลในรูป

   ของหุน้ปันผล จาํนวนรวม 358,611,964 หุน้ และรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อGLOBAL-W ที�

   เหลืออยูต่ามการปรับสิทธิใหม่จาํนวน 14,721,357 หุน้ 

 มติที�ประชุม อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนตามวตัถุประสงคต่์างๆที�คณะกรรมการเสนอ 

    โดยมีคะแนนเสียงดงันีB  

     เห็นดว้ย  1,855,028,164 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 

    ไม่เห็นดว้ย             - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

    งดออกเสียง       2,997,802   เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.16   

 

วาระที� 8 พิจารณาแต่งตัBงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2556 
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มติที�ประชุม อนุมติัการแต่งตัBงนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 2803 หรือ นายเมธี 

รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3425  แห่งบริษทั เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จาํกดั  

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี2556  และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 2.0 ลา้น

บาท  โดยมีคะแนนเสียงดงันีB  

 

เห็นดว้ย  1,855,028,064 เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.84   

    ไม่เห็นดว้ย        100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00  

    งดออกเสียง       2,997,802   เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.16   

 

 วาระที� 9  พิจารณาแต่งตัBงกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 

มติที�ประชุม ที�ประชุมเลือกกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง และ

เลือกบุคคลแทนกรรมการที�ลาออก 1 ท่าน รวมทัBงสิBน 4 ท่าน โดยไดพิ้จารณาอนุมติัเป็น

รายบุคคล ดงันีB  

1. นายอภิสิทธิW  รุจิเกียรติกาํจร       มีคะแนนเสียง ดงันีB  
เห็นดว้ย  1,855,028,064 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84  

ไม่เห็นดว้ย       100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00   

งดออกเสียง      2,997,802   เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.16      

2. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ ์    มีคะแนนเสียง ดงันีB  
เห็นดว้ย  1,855,028,064  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84  

ไม่เห็นดว้ย      100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00    

งดออกเสียง      2,997,802  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.16    

3. นายอนวชั   สุริยวนากลุ    มีคะแนนเสียง ดงันีB  

เห็นดว้ย  1,814,561,994  เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.66  

ไม่เห็นดว้ย      40,466,170 เสียง คิดเป็นร้อยละ    2.18   

งดออกเสียง      2,997,802  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.16    

4. นายพรศกัดิW   ศกัดิW พนัธ์พนม  มีคะแนนเสียง ดงันีB  

เห็นดว้ย  1,847,936,246  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.46  

ไม่เห็นดว้ย              100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00  

งดออกเสียง        10,089,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.54  
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 วาระที� 10 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 

 มติที�ประชุม อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6.0 ลา้นบาท ตามที�คณะกรรมการเสนอ  

   โดยมีคะแนนเสียง ดงันีB  

 เห็นดว้ย  1,855,028,064 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.84  

 ไม่เห็นดว้ย                 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00    

 งดออกเสียง               2,997,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.16    

 

 วาระที� 11 เรื�องอื�นๆ  

   -ไม่มี-  

 
 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นกัลงทุนทั�วไป 
 
 

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 
    (นายวทูิร  สุริยวนากลุ ) 

    ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
    บริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 


