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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2554 

 

 เวลาและสถานที+ 
ประชุมวนัพฤหสับดีที�  28  เมษายน  พ.ศ. 2554  เวลา  13.30  น. ณ หอ้งธาราเทพบอลรูม (ชั)น 2) อาคารธาราเทพ 

โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขที� 247  ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร  
   
เริ+มการประชุม  
นายอภิสิทธิ6   รุจิเกียรติกาํจร  ประธานที�ประชุม  แถลงวา่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 187 คน และโดยผูรั้บ

มอบฉนัทะ 62 คน นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั)งสิ)น 780,065,019  หุน้   จากหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั)งหมดจาํนวน 960,000,000 หุน้  ซึ�ง
คาํนวณไดเ้ท่ากบั ร้อยละ  81.26  (81.26%) ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงของบริษทัฯ  

นายอภิสิทธิ6   รุจิเกียรติกาํจร  ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานในที�ประชุมฯ ประธานกล่าววา่องคป์ระชุมครบ
แลว้ เนื�องจากมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี�สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั)งหมด     และ
นบัจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงในที�ประชุมไดเ้กินกวา่หนึ�งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั)งหมดของบริษทัฯตามที�
ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 37 ของขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  จึงถือวา่ครบองคป์ระชุมและขอเริ�มประชุมตามวาระต่างๆตามลาํดบัในหนงัสือเชิญ
ประชุม 

ประธานฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องต่าง ๆ ดงัต่อไปนี)   
 
วาระที+ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2553 

 
ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 ซึ�งไดจ้ดัประชุมเมื�อวนัที� 

23 เมษายน พ.ศ.2553  ซึ�งคณะกรรมการบริษทัไดส้อบทานและเสนอต่อที�ประชุมนี)  ทั)งนี)  สาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดน้าํส่ง
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนการประชุมครั) งนี)แลว้ 

"มติวา่ โดยมตินี) ที�ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 ของ บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ 
จาํกดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2553 ที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้” 

   มติดงักล่าวไดรั้บการเห็นชอบและรับรองดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี)  
 เห็นดว้ย                  780,055,019 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ  99.9987 

   ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

   งดออกเสียง            10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0013 
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 วาระที+ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2553 

นายวทูิร  สุริยวนากลุ ประธานเจา้หนา้ที�บริหารไดแ้ถลงใหที้�ประชุมฯ ทราบถึงผลการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ใน
รอบปีที�ผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงัที�ปรากฏในสาํเนารายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ เมื�อพิจารณาปรึกษากนัแลว้ ที�ประชุมฯ ไดล้งมติดงัต่อไปนี)   

“มติวา่ โดยมตินี) ที�ประชุมฯ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ซึ�งแสดงผลการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 
ในรอบปีที�ผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงัที�ปรากฏในสาํเนารายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้” 

                       

วาระที+ 3    พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทสําหรับปี สิ2นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม 2553 
 

นางสาวชุติกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที�บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน  ไดแ้ถลงใหที้�ประชุมฯ 
พิจารณางบดุล งบกาํไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีหนึ�งปี สิ)นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียดดงัที�ปรากฏตามสาํเนางบดุล งบกาํไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ ที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

   
หลงัจากมีการปรึกษาหารือและตรวจสอบงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีหนึ�งปีสิ)นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 แลว้  ที�ประชุมฯ ไดล้งมติดงัต่อไปนี)  
 
“มติวา่ โดยมตินี) ที�ประชุมฯ อนุมติังบการเงินของบริษทัฯ และรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีหนึ�งปีสิ)นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553” 
 

              มติดงักล่าวไดรั้บการเห็นชอบและรับรองดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี)   
           เห็นดว้ย                 780,055,019 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9987 

   ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

งดออกเสียง         10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0013 
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วาระที+ 4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2553 เป็นสํารองตามกฏหมายและการจ่ายปันผล 
  

ประธานฯไดชี้)แจงต่อที�ประชุมฯวา่ ตามกฏหมายแลว้บริษทัตอ้งจดัสรรเงินจากกาํไรสุทธิเป็นเงินกาํไรสะสมสาํรอง
ตามกฏหมายไวไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ  จนกวา่จะครบร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน  ดงันั)นคณะกรรมการจึงเห็นควร
ใหจ้ดัสรรไวเ้ป็นจาํนวน 18.11 ลา้นบาท (สิบแปดลา้นหนึ�งแสนหนึ�งหมื�นบาทถว้น)  และดว้ยผลการดาํเนินงานในรอบปี 2553 
บริษทัฯมีกาํไร  ตามที�บริษทัฯไดแ้จง้ต่อสาธารณชนไวแ้ลว้  เมื�อครั) งออกหนงัสือชี)ชวนนาํเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัประชาชนทั�วไป
สาํหรับการเพิ�มทุน 260 ลา้นบาทในเดือนสิงหาคม  2552  ที�ผา่นมา  วา่บริษทัฯจะจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 
ของกาํไรสุทธิสาํหรับปีที�เหลือจากหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯตามกฎหมาย  หากไม่
มีเหตุจาํเป็นอื�นใดและการจ่ายเงินปันผลนั)นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯอยา่งมีนยัสาํคญั   และดว้ยตลอดระยะเวลา
ที�ผา่นมา  บริษทัฯเห็นวา่จาํนวนหุน้ของบริษทัฯในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีสภาพคล่องไม่มากเท่าที�ควร   จึงเป็นที�มาของ
การจ่ายปันผลแก่ผูถื้อประจาํปีนี)   ในรูปแบบของ 

1. การจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 480 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไว ้ หุน้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

บริษทัฯ  ในอตัรา 2 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าหุน้ทั)งสิ)นไม่เกิน 480 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน

ปันผลหุน้ละ 0.50 บาท ต่อหุน้ ทั)งนี) ในกรณีที�ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ่้ายปัน

ผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท  

2.   การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.055555555556 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 53.33 ลา้นบาท 

รวมการจ่ายปันผลทั)งในรูปแบบของหุน้ปันผล   และเงินสด เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.555555555556 บาท (ทศนิยม 12 
ตาํแหน่ง) คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั)งสิ)นประมาณ 533.33 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 155.03 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2553 ภายหลงั
หกัสาํรองตามกฏหมายแลว้   เงินปันผลทั)งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ที�จ่าย ตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด  

โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับเงินปันผลทั)งในรูปแบบของหุน้ปันผล  และเงินสดปันผล  ในวนัที�พฤหสับดีที� 
24 มีนาคม 2554  และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535  โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัศุกร์ที� 25 มีนาคม 2554  และกาํหนดจ่ายปันผล ในวนัพฤหสับดีที� 19 พฤษภาคม  2554 

เมื�อไดพิ้จารณาแลว้ที�ประชุมฯ จึงไดล้งมติดงัต่อไปนี)  

"มติวา่   โดยมตินี) ที�ประชุมผูถื้อหุน้เห็นควรอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นสาํรองตามกฎหมายและเห็นชอบจ่ายปัน
ผลแก่ผูถื้อหุน้ตามที�คณะกรรมการเสนอ"  
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มติดงักล่าวไดรั้บการเห็นชอบและรับรองดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี)  
เห็นดว้ย                  780,055,019 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9987  

  ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

  งดออกเสียง           10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0013 

 

วาระที+  5       พจิารณาอนุมตักิรอบในการจดัโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ+มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท (ESOP) จาํนวนรวมไม่เกนิ 40 ล้านหุ้น   โดยมอบให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ไปดาํเนินการในรายละเอยีด

ต่อไป 

ประธานแจง้ต่อที�ประชุมวา่  ดว้ยบริษทัฯมีการขยายกิจการสาขาเพิ�มขึ)นทุกปี และดว้ยธุรกิจวสัดุก่อสร้างในปัจจุบนั
กาํลงัอยูใ่นช่วงขาขึ)น  มีคู่แข่งขนัเขา้มาในธุรกิจมากขึ)น  ดงันั)นทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นสิ�งที�สาํคญัที�จะช่วยบริษทัฯ ใหเ้ติบโตต่อไป
ไดอ้ยา่งมั�นคง    เพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน  ในการทาํงานเพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  บริษทั
จึงนาํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เพื�ออนุมติักรอบในการจดัโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั    ใหแ้ก่กรรมการ
และพนกังานทุกคน (GLOBAL_ESOP1)  เป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 40 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไว ้ หุน้ละ 1 บาท โครงการนี) มีอาย ุ 5 ปี 
พนกังานที�ซื)อหุน้สามญัของบริษทัฯจะสามารถขายหรือโอนเปลี�ยนมือไดเ้มื�อถือไวค้รบ 1 ปี และขายไดปี้ละหนึ�งครั) ง ครั) งละไม่เกิน
ร้อยละ 25 โดยมอบใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ เป็นผูไ้ปดาํเนินการในรายละเอียดต่อไป  

เมื�อไดพิ้จารณาแลว้ที�ประชุมฯ จึงไดล้งมติดงัต่อไปนี)  
"มติวา่   โดยมตินี) ที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัตามที�คณะกรรมการบริษทัฯนาํเสนอ  "  

 
มติดงักล่าวไดรั้บการเห็นชอบและรับรองดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี)  

เห็นดว้ย  774,763,219 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3203 

  ไม่เห็นดว้ย               300 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

  งดออกเสียง     5,301,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.6796 

                                                                       

วาระที+ 6 พจิารณาอนุมตัใิห้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิที+จะซื2อหุ้นสามญัของบริษัทฯครั2งที+ 1 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ

ครั2งที+ 1” หรือ “GLOBAL-W”)  จาํนวน 240,000,000 หน่วย   เพื+อจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯในอตัรา 4 หุ้นเดมิ ต่อ 1 

หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คดิมูลค่า  กรณีมเีศษของใบสําคญัแสดงสิทธิเหลอืจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรร

ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  ให้ตดัเศษทิ2งทั2งจาํนวน 
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คณะกรรมการบริษทัฯเห็นชอบใหเ้สนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เพื�อพิจารณาอนุมติัใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�
จะซื)อหุน้สามญัของบริษทัฯครั) งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิครั) งที� 1” หรือ “GLOBAL-W”)  จาํนวน 240,000,000 หน่วย   เพื�อจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯในอตัรา 4 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า  กรณีมีเศษของใบสาํคญัแสดง
สิทธิเหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  ใหต้ดัเศษทิ)งทั)งจาํนวน ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะ
ซื)อหุน้สามญัของบริษทัฯครั) งที� 1 นี)  สามารถใชสิ้ทธิซื)อหุน้สามญัเพิ�มทุนไดใ้นอตัราส่วน 1 หุน้เพิ�มทุน ต่อ  1 หน่วยใบสาํคญัแสดง 

สิทธิ  กาํหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 7.50 บาทต่อหุน้ โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื)อหุน้สามญัดงักล่าวมีอาย ุ 2 ปี นบัตั)งแต่วนัที�
ออกและเสนอขาย  สามารถนาํมาใชสิ้ทธิซื)อหุน้สามญัไดใ้นวนัที� 18 พฤศจิกายน 2554 , 18 พฤษภาคม 2555 , 16 พฤศจิกายน 2555 
และวนัที� 17 พฤษภาคม 2556  ตามลาํดบั  ทั)งนี)บริษทัฯจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธินี)ไปขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ต่อไป    

กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื)อหุน้สามญัของบริษทัฯครั) งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ครั) งที� 1” หรือ “GLOBAL-W”)  ในวนัพฤหสับดีที� 24 มีนาคม 2554  และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535  โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัศุกร์ที� 25 มีนาคม 2554  และกาํหนดวนัที�
ออกและเสนอขายในราคาหน่วยละ 0 บาท  ในวนัพฤหสับดีที� 19 พฤษภาคม  2554 

เมื�อไดพิ้จารณาแลว้ที�ประชุมฯ จึงไดล้งมติดงัต่อไปนี)  

"มติวา่   อนุมติัใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื)อหุน้สามญัของบริษทัฯครั) งที� 1 ตามที�คณะกรรมการนาํเสนอ "  

    มติดงักล่าวไดรั้บการเห็นชอบและรับรองดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี)  
เห็นดว้ย  780,055,019 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9987 

 ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

 งดออกเสียง         10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0013 

วาระที+ 7   พจิารณาอนุมตัเิพิ+มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ  จากเดมิบริษัทฯมทุีนจดทะเบียนอยู่ 960 ล้านบาท เพิ+ม

เป็น 1,720 ล้านบาท  โดยออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวนรวม 760 ล้านหุ้น มูลค่าที+ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท   

 เพื�อรองรับหุน้สามญัปันผล , โครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของ
บริษทั (ESOP) จาํนวนรวมไม่เกิน 40 ลา้นหุน้  และการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื)อหุน้สามญัของบริษทัฯครั) งที� 1 (“ใบสาํคญั
แสดงสิทธิครั) งที� 1” หรือ “GLOBAL-W”)  จาํนวน 240,000,000 หน่วย  ตามรายละเอียดในวาระที� 4 , 5 และ 6 ตามลาํดบั  บริษทัฯ
จึงตอ้งจดทะเบียนเพิ�มทุนอีก 760 ลา้นบาท  โดยออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม 760 ลา้นหุน้  มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   จะส่งผล
ใหทุ้นจดทะเบียนรวมของบริษทัฯเป็น 1,720 ลา้นบาท (หนึ�งพนัเจ็ดร้อยยี�สิบลา้นบาทถว้น) 
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เมื�อไดพิ้จารณาแลว้ที�ประชุมฯ จึงไดล้งมติดงัต่อไปนี)  

“ มติวา่   อนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนบริษทัฯจากเดิมบริษทัฯมีทุนจดทะเบียนอยู ่960 ลา้นบาท   เพิ�มเป็น 1,720 ลา้นบาท 

โดยออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม 760 ลา้นหุน้  ตามที�คณะกรรมการเสนอ” 

มติดงักล่าวไดรั้บการเห็นชอบและรับรองดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี)  
เห็นดว้ย  780,031,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9956  

  ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

  งดออกเสียง         34,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0044  

 

วาระที+ 8 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรหุ้นสามญัส่วนที+เพิ+ม 760 ล้านหุ้น เพื+อวตัถุประสงค์ต่างๆ ดงันี2  

8.1 เพื�อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุน้ปันผล จาํนวนรวม 480 ลา้นหุน้  
มติที�ประชุม อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุน้ปันผลตามที�

คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี)  

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 โดยมีคะแนนเสียงดงันี)  

เห็นดว้ย  774,782,219 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.3228 

    ไม่เห็นดว้ย   300 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

    งดออกเสียง      5,282,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.6772 
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8.3  เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื)อหุน้สามญัของบริษทัฯครั) งที�1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิครั) งที� 

1” หรือ “GLOBAL-W”) จาํนวน 240,000,000 หน่วย คิดเป็นหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 240 ลา้นหุน้ 

มติที�ประชุม อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื)อหุน้สามญั

ของบริษทัฯครั) งที� 1 ตามที�คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี)  

เห็นดว้ย  780,055,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9987 

    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

    งดออกเสียง         10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0013 

 

วาระที+  9 พจิารณาอนุมตัใิห้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ, หนังสือรับรองบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารสําคญัอื+นๆ   

ของบริษัทฯ  เพื+อให้สอดคล้องกบัการเพิ+มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานกล่าววา่  ดว้ยบริษทัฯมีการจดทะเบียนเพิ�มทุนตามวาระที� 7 ดงันั)นบริษทัฯจึงตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้ 4 และหนงัสือรับรองบริษทัฯ ขอ้ 4  เรื�องทุนจดทะเบียนของบริษทัฯใหส้อดคลอ้งกบัการจดทะเบียนเพิ�มทุน  ตลอดจนเอกสาร
สาํคญัอื�นที�เกี�ยวขอ้ง (ถา้มี) 

เมื�อไดพิ้จารณาแลว้ที�ประชุมฯ จึงไดล้งมติดงัต่อไปนี)  
มติที�ประชุม อนุมติัใหแ้กไ้ขเอกสารสาํคญัของบริษทัฯ  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ   

ตามที�คณะกรรมการนาํเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี)  

เห็นดว้ย  780,055,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9987 

    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

    งดออกเสียง         10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0013 
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วาระที+ 10  พจิารณาแต่งตั2งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2554 

 สาํหรับการจดัทาํงบการเงินบริษทั ประจาํปี 2554 นั)น บริษทัฯขอนาํเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั)งผูส้อบ
บญัชี  สาํหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2554  คือ นายพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที� 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3425  แห่งบริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี2554  และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1.45 ลา้นบาท ซึ�งเป็นอตัราเดิมเท่ากบัปี 2553   

 
เมื�อไดพิ้จารณาแลว้ที�ประชุมฯ จึงไดล้งมติดงัต่อไปนี)  

มติที�ประชุม อนุมติัการแต่งตั)งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2554  ตามที�คณะกรรมการนาํเสนอ 

โดยมีคะแนนเสียงดงันี)  

เห็นดว้ย  780,050,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 

    ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

    งดออกเสียง         15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0019 

 

วาระที+ 11  พจิารณาแต่งตั2งกรรมการแทนกรรมการที+ต้องออกตามวาระ 

ประธานแจง้ต่อที�ประชุมวา่  ปัจจุบนับริษทัฯมีกรรมการทั)งสิ)น 10 ท่าน  ซึ�งตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ.2535  และขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 19 กาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี
จาํนวนหนึ�งในสาม  หรือจาํนวนที�ใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม  โดยกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สอง  ภายหลงั
การจดทะเบียนบริษทัใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก  ส่วนในปีหลงัต่อไป  ใหก้รรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  ซึ�ง
กรรมการที�ตอ้งออกตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

สาํหรับในปีนี)  ถือเป็นปีที�สาม หลงัการจดทะเบียนบริษทั   กรรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระมีรายนามดงัต่อไปนี)   

1. นายอภิสิทธิ6  รุจิเกียรติกาํจร 

2. รศ. พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ ์

3. นายอนวชั สุริยวนากลุ  

4. รศ.ดร.พงษศ์กัดิ6  สุริยวนากลุ 
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คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาโดย นายอภิสิทธิ6   รุจิเกียรติกาํจร, รศ.พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ,์ นายอนวชั  สุริยวนากลุ  
และรศ.ดร.พงษศ์กัดิ6   สุริยวนากลุ  ไม่อยูใ่นที�ประชุม  ที�ประชุมมีความเห็นสมควรแต่งตั)ง นายอภิสิทธิ6   รุจิเกียรติกาํจร, รศ.พรสิริ  
ทิวาวรรณวงศ,์ นายอนวชั  สุริยวนากลุ  และรศ.ดร.พงษศ์กัดิ6   สุริยวนากลุ  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึ�ง  โดย
ประวติัยอ่และขอ้มูลของทั)งสี�ท่านปรากฏตาม สิ�งที�ส่งมาดว้ย 4 

สาํหรับหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ  นิยามกรรมการอิสระ  มีปรากฏในรายงานประจาํปี 2553  ในหวัขอ้ 
“การจดัการ” 

 

เมื�อไดพิ้จารณาแลว้ที�ประชุมฯ จึงไดล้งมติดงัต่อไปนี)  
มติที�ประชุม ที�ประชุมเลือกกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 4 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง โดยไดพิ้จารณา

อนุมติัเป็นรายบุคคล ดงันี)  

1. นายอภิสิทธิ6  รุจิเกียรติกาํจร  มีคะแนนเสียง ดงันี)  

เห็นดว้ย  780,050,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 

ไม่เห็นดว้ย             -  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง         15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0019  

2. รศ. พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ ์   มีคะแนนเสียง ดงันี)  

เห็นดว้ย  780,050,019  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 

ไม่เห็นดว้ย             -  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง         15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0019  

3. นายอนวชั สุริยวนากลุ    มีคะแนนเสียง ดงันี)  

เห็นดว้ย  780,050,019  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 

ไม่เห็นดว้ย             -  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง         15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0019 
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4. รศ.ดร.พงษศ์กัดิ6  สุริยวนากลุ  มีคะแนนเสียง ดงันี)  

เห็นดว้ย  780,050,019  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 

ไม่เห็นดว้ย             -  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง         15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0019 

 

วาระที+ 12 พจิารณาอนุมตัคิณะอนุกรรมการของบริษัทฯ 

นางสาว ชุติกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที�บริหารฝ่ายบญัชีละการเงินแจง้ต่อที�ประชุมใหรั้บทราบวา่  
ปัจจุบนันี)บริษทัฯมีคณะอนุกรรมการทั)งสิ)น 5 คณะอนุกรรมการ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร , คณะกรรมการตรวจสอบ , 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน , คณะกรรมการธรรมาภิบาล   และ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   เมื�อนบัรวมกบั
คณะกรรมการบริษทั  จะเป็นทั)งสิ)น 6 คณะกรรมการ ตามรายละเอียดที�บริษทัฯไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในรายงานประจาํปี 2553    หมวด  
“การจดัการ”   เพื�อใหเ้กิดความคล่องตวัในการทาํงาน  และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร  บริษทัฯจึงขอนาํเสนอเพื�อปรับปรุง
คณะอนุกรรมการใหม่  โดยบทบาทและหนา้ที�ยงัคงเดิม  ดงันี)    

12.1. คณะกรรมการบริหาร ยงัคงเดิม คือมีจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

12.1.1 นายวทูิร    สุริยวนากลุ   ประธานคณะกรรมการบริหาร 

12.1.2 นายอนวชั  สุริยวนากลุ   กรรมการบริหาร 

12.1.3 นางวารุณี   สุริยวนากลุ   กรรมการบริหาร 

12.1.4 นางสาวชุติกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์      กรรมการบริหาร 

12.1.5 นายยทุธนา  สุริยวนากลุ   กรรมการบริหาร 

12.2 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี+ยง  ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

 12.2.1 รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง 

 12.2.2 รศ.พรสิริ   ทิวาวรรณวงศ ์   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง 

 12.2.3 นายสุรศกัดิ6   จนัโทริ   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง 

 12.2.4 รศ.ดร.พงษศ์กัดิ6    สุริยวนากลุ  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง 
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 12.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมการ  4 ท่าน  ไดแ้ก่ 

 12.3.1 นายวทูิร   สุริยวนากลุ   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 12.3.2 นายสุรศกัดิ6    จนัโทริ   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 12.3.3 นายอนวชั   สุริยวนากลุ   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 12.3.4 นายยทุธนา  สุริยวนากลุ   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 
เมื�อไดพิ้จารณาแลว้ที�ประชุมฯ จึงไดล้งมติดงัต่อไปนี)  

มติที�ประชุม อนุมติัปรับปรุงคณะอนุกรรมการใหม่ตามที�คณะกรรมการบริษทันาํเสนอทั)งหมด เพื�อใหเ้กิดการ

ทาํงานที�คล่องตวั  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ โดย มีคะแนนเสียง ดงันี)  

เห็นดว้ย 779,830,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9699  

ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง      235,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0301 

 

วาระที+ 13 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2554 

นายอภิสิทธิ6    รุจิเกียรติกาํจร  ประธานคณะกรรมการบริษทัไดร้ายงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเรื�อง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2554 โดยที�ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นวา่ควรคงค่าตอบแทนใหก้บักรรมการที�มิไดมี้ส่วน
ร่วมในการบริหารงานประจาํของบริษทัฯ ตลอดจนค่าเบี)ยประชุมของคณะกรรมการทุกคณะของบริษทัฯประจาํปี 2554 ไวไ้ม่เกิน 
6.00 ลา้นบาท(หกลา้นบาทถว้น) ซึ�งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2553 

 
เมื�อไดพิ้จารณาแลว้ที�ประชุมฯ จึงไดล้งมติดงัต่อไปนี)  

มติที�ประชุม อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6.0 ลา้นบาท โดยมีคะแนนเสียง ดงันี)  

เห็นดว้ย 780,049,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9596 

ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง         15,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0020 
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วาระที+ 14  พจิารณาอนุมตัใิห้ย้ายที+ทาํการสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ  

ประธานกล่าวต่อที�ประชุมวา่  ดว้ยเรื�องนี)ยงัมีอะไรหลายอยา่งที�ตอ้งพิจารณาใหล้ะเอียด  ดงันั)นจึงขอถอนวาระนี)
ออกไปก่อน 

 

วาระที+ 15 พจิารณาอนุมตัใิห้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ, หนังสือรับรองบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารสําคญัอื+นของ

บริษัทฯ เพื+อให้สอดคล้องกบัการย้ายที+ตั2งสํานักงานใหญ่   

ประธานกรรมการบริษทัขอถอนวาระนี)ออก  เนื�องจากเป็นเรื�องสืบเนื�องตามวาระที� 14 

 
วาระที+  16 เรื+องอื+นๆ   

ไม่มี 
 

ปิดประชุม  ประธานกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ  16.10 น.  
                              
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
      ________________________________ 

                                                      (นายอภิสิทธิ6     รุจิเกียรติกาํจร) 
                                                                          ประธานกรรมการบริษทั                                                   

               ประธานในที�ประชุม 
 
 


