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ที GLOBAL/SET/201404 

 

      วนัท ี 9  เมษายน  2557 

 

เรือง     แจ้งมติทีประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

เรียน     กรรมการผู้จดัการ 

             ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ด้วยบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)(“บริษัท”) ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ณ ห้องแกรนด์

รัชดา ชนั 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวัน

พธุที  9 เมษายน 2557  เวลา 13.30 น.  ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่วมีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 139 รายและที

มอบฉันทะจํานวน 577 รายรวมทังสิน  716 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นทังสิน 2,167,451,698 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 82.94  ของ

จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด โดยทีประชมุได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดงันี  

 

วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 1/2556 เมือวนัที 20 กนัยายน 2556  

มติทีประชุม: ทีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว โดยมีคะแนนเสยีงดงันี 

 

    เห็นด้วย  2,178,056,086 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ  99.91 

    ไม่เห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ         -  

    งดออกเสียง        1,932,175 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.09     

 

 วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2556 

  ทีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2556   

 

 วาระที 3 พิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทฯสาํหรับปี สนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2556 

มติทีประชุม: อนมุติังบการเงินของบริษัทฯสาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2556 ซงึได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตแล้ว โดยมีคะแนนเสยีง ดังนี 

    เห็นด้วย  2,194,879,482 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ      99.91    

    ไม่เห็นด้วย   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ          - 

    งดออกเสียง       1,932,175 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.09 
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วาระที 4 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2556 เป็นสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

มติทีประชมุ: อนมุติัให้จดัสรรเงินกําไร ประจําปี 2556 ดงัน ี

1. จดัสรรเงินกําไรร้อยละ 5.01 ของกําไรสทุธิประจําปี 2556 เป็นเงิน 44.30 ล้านบาท ให้เป็นเงินสํารอง

ตามกฎหมาย 

2. จ่ายปันผล จากกําไรสทุธิประจําปี 2556 ภายหลงัหักเงินสํารองตามกฎหมายออกแล้ว โดยจ่ายปันผล

ในรูปแบบต่างๆ ดงันี  

2.1  การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 435,536,220 หุ้น มลูค่าทีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ  ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทังสินไม่เกิน 435,536,220.00 บาท หรือคิดเป็น

อตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.16666666641 บาท ต่อหุ้น ทงันีในกรณีทีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจัดสรร

หุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.16666666641 บาท  

2.2 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้ นละ 0.01851851849 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

48,392,913.33 บาท 

รวมการจ่ายปันผลทังในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดเท่ากับอัตราหุ้ นละ 0.1851851849 บาท คิด

เป็นจํานวนเงินรวมทังสินประมาณ 483,929,133.33 บาท (สีร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสองหมืนเก้าพันหนึงร้อย

สามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 57.5612 ของกําไรสทุธิประจําปี 2556 ภายหลงัหักสํารองตาม

กฎหมายแล้ว ซงึอตัราการจ่ายปันผลครังนีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทังหมดจะถูกหัก

ภาษี ณ ทีจ่าย ตามอัตราทีกฎหมายกําหนด โดยกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลทังในรูปแบบของหุ้นปันผล

และเงินสดปันผล ในวันจันทร์ที 17 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชือตามมาตรา  225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที 18 มีนาคม 2557 และกําหนดจ่าย

ปันผลในวนัองัคารที 29 เมษายน  2557    

โดยมีคะแนนเสยีงดงันี 

เห็นด้วย  2,194,993,082 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ     99.91  

    ไม่เห็นด้วย             - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 

    งดออกเสียง       1,932,175   เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.09       

 

วาระที 5  พิจารณาอนมุติัลดทนุจดทะเบียนบริษัทฯ โดยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนทียงัไม่ได้ออกจําหน่าย 

 มติทีประชมุ: อนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯจากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่   2,613,333,247.00 บาทเป็น 

 2,613,217,324.00  บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนทียงัไม่ได้นําออกจําหน่ายจํานวน   115,923 หุ้ น 

 มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจํานวนเงิน 115,923.00 บาท ตามทีคณะกรรมการ เสนอ โดยมีคะแนนเสียง

 ดงัน ี
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เห็นด้วย  2,195,533,132 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ    99.91 

    ไม่เห็นด้วย       - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 

    งดออกเสียง       1,932,175 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.09       

 

วาระที 6 พิจารณาอนมุติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอืนทีเกียวข้องอันเนืองมาจากการลด

ทนุจดทะเบียนบริษัทฯ    

 มติทีประชมุ: อนมุติัให้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และหนงัสอืรับรองบริษัท ตลอดจนเอกสารสาํคญัอืนทีเกียวข้อง 

   ของบริษัทฯ เพือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯตามที  คณะกรรมการเสนอ    

   โดยมีคะแนนเสยีงดงัน ี

เห็นด้วย  2,195,538,633 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.91  

    ไม่เห็นด้วย             - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       -  

    งดออกเสียง      1,932,175 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.09  

 

วาระท ี7  พิจารณาอนมุติัเพิมทนุบริษัทฯเป็นหุ้นสามญัจํานวนรวม 435,536,220 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

มติทีประชมุ: อนุมัติเพิมทุนจดทะเบียนบริษัทฯจากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่  2,613,217,324.00 บาท เพิมเป็น 

 3,048,753,544.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวนรวม 435,536,220  หุ้นมลูค่าทีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

 ตามทคีณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสยีงดงัน ี

เห็นด้วย  2,195,566,133 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ       99.91 

    ไม่เห็นด้วย       - เสยีง คิดเป็นร้อยละ            - 

    งดออกเสียง       1,932,175  เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.09       

 

วาระที 8 พิจารณาอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอืนทีเกียวข้องอันเนืองมาจาก          

การเพิมทนุ    

 มติทีประชมุ อนมุติัให้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และหนงัสอืรับรองบริษัท ตลอดจนเอกสารสาํคญัอืนทีเกียวข้องของ  

   บริษัทฯ เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามทีคณะกรรมการเสนอ   โดยมีคะแนน

   เสยีงดงันี 

เห็นด้วย  2,195,575,249 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.91  

    ไม่เห็นด้วย             - เสยีง คิดเป็นร้อยละ      -  

    งดออกเสียง      1,932,175 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.09  
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วาระที 9 พิจารณาอนมุติจดัสรรหุ้นสามญัสว่นทีเพิม  435,536,220 หุ้น  เพอืรองรับการจ่ายปันผลในรูป 

 ของหุ้นปันผล  

มติทีประชุม อนมุติัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิมทนุเพือรองรับการจ่ายปันผลตามทีคณะกรรมการเสนอ                            

 โดยมีคะแนนเสยีงดงันี 

     เห็นด้วย  2,195,590,249 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.91 

    ไม่เห็นด้วย             - เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 

    งดออกเสียง       1,932,175   เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.09   

 

วาระที 10 พิจารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2557 

มติทีประชมุ อนมุติัการแต่งตงันายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3425  แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจําปี2557  และกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 2.0 ล้านบาท  โดยมีคะแนนเสยีงดงัน ี

 

เห็นด้วย  2,195,590,249 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       99.91   

    ไม่เห็นด้วย        - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    -  

    งดออกเสียง       1,932,175   เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.09   

 

 วาระที 11 พิจารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 

มติทีประชุม ทีประชมุเลอืกกรรมการทีต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนงึ โดยได้พิจารณาอนมุติั

เป็นรายบคุคล ดงันี 

1. นายวิทรู สริุยวนากุล  ตําแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  มีคะแนนเสียง ดงันี 

เห็นด้วย  2,194,622,816 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.87  

ไม่เห็นด้วย           967,433 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.04   

งดออกเสียง        1,932,175   เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.09      

2. นางวารุณี สริุยวนากุล  ตําแหน่ง กรรมการ มีคะแนนเสยีง ดงันี 

เห็นด้วย  2,194,690,249  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.87  

ไม่เห็นด้วย           900,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.04    

งดออกเสียง        1,932,175  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.09    
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3. นายสรุศกัดิ   จนัโทริ  ตําแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน     มีคะแนนเสยีง ดงันี 

 

เห็นด้วย  2,194,952,349  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.88  

ไม่เห็นด้วย           637,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.03   

งดออกเสียง       1,932,175  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.09    

 วาระที 12 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557 

 มติทีประชุม อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท ตามทีคณะกรรมการเสนอ  

   โดยมีคะแนนเสยีง ดังนี 

 เห็นด้วย  2,195,455,249 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.91  

 ไม่เห็นด้วย           135,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.00    

 งดออกเสียง               1,932,175 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.09    

 

 วาระที 13 เรืองอืนๆ  

 ทีประชมุรับทราบการออกหุ้นกู้ตามมติทีประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครังที  1/2556 โดยมีรายละเอียดทีสําคญั ดังนี 

   วงเงิน   3,000  ล้านบาท 

  ประเภท   หุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนั 

  อาย ุ   3 ปี 

  อตัราดอกเบีย  3.85% 

  การจ่ายดอกเบีย  ทกุ 6 เดือน 

  การเสนอขาย  เสนอขายแก่ผู้ลงทนุสถาบนัแบบเฉพาะเจาะจง 

  วนัออกหุ้นกู้   27 กมุภาพนัธ์ 2557 
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จงึเรียนมาเพือโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทนุทวัไป 

 

 

 

 

                                          ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

   (นายวิทรู  สริุยวนากลุ ) 

   ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

   บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 


