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ที่ GLOBAL/SET/201503 
 

       วนัท่ี  22 เมษายน  2558 
 

เร่ือง     แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
เรียน    กรรมการผู้จดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ณ ห้อง

เจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวนัพธุที ่ 

22 เมษายน 2558  เวลา 14.15 น.  โดยเมื่อเร่ิมเปิดประชมุมีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะรวม  350 ราย คิดเป็น

จ านวนหุ้นทัง้สิน้ 2,584,045,201 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 84.76  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด โดยที่ประชุมได้พิจารณาและ

มีมติในแตล่ะวาระ สรุปได้ดงันี ้ 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557   

มติที่ประชมุ:  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 2,589,419,589 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 92,560 เสยีง       

    

 

 วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2557 

  ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557   

 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบริษัทฯส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

มติที่ประชมุ:  อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้    

เห็นด้วย 2,590,340,238 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 92,560 เสยีง   
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2557 เป็นส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 
มติที่ประชมุ: อนมุตัิให้จดัสรรเงินก าไร ประจ าปี 2557 ดงันี ้

1. จดัสรรเงินก าไรร้อยละ 5.0021 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2557 เป็นเงิน 35.10 ล้านบาท ให้เป็นเงินส ารอง

ตามกฎหมาย 

2. จ่ายปันผล จากก าไรสทุธิประจ าปี 2557 ภายหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมายออกแล้ว โดยจ่ายปันผลใน

รูปแบบตา่งๆ ดงันี ้ 

2.1 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน  435,535,731  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ  ในอตัรา 7 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าหุ้นทัง้สิน้ไม่เกิน   435,535,731.00  บาท(สี่ร้อยสามสิบ

ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพนัเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้น 0.142857142717 

บาท (ทศนิยม 12 ต าแหนง่)ตอ่หุ้น ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผล

เป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.142857142717   บาท  (ทศนิยม 12 ต าแหนง่)  

 2.2 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.015873015857 บาท (ทศนิยม 12 ต าแหน่ง) หรือคิดเป็น

จ านวนเงินไมเ่กิน 48,392,859.00 บาท (สีส่บิแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพนัแปดร้อยห้าสบิเก้าบาทถ้วน)  

 รวมการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ  0.158730158574 บาท 

(ทศนิยม 12 ต าแหน่ง)  คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 483,928,590.00 บาท (สี่ร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสอง

หมื่นแปดพนัห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 72.60 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2557 ภายหลงัหกัส ารองตาม

กฎหมายแล้ว ซึง่อตัราการจ่ายปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี 

ณ ที่จ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้ นปันผลและเงิน

สดปันผล ในวนัจนัทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์  พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัองัคารท่ี  24  มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายปันผลในวนั

ศกุร์ที่  8 พฤษภาคม  2558   ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 2,590,340,238 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 92,560 เสยีง   

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปัน

ผลตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 จ านวนรวม 3,424 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1บาท และแก้ไขหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
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มติที่ประชมุ: อนุมตัิลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,048,753,544.00 บาท ลดทุนจด

ทะเบียนเป็น 3,048,750,120.00 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวนรวม 3,424  หุ้น มลูค่าที่

ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 3,424.00 บาท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่สามในสีข่องของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 2,590,340,238 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9964    

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 92,560 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0036     

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุบริษัทฯเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม  435,535,731  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายปันผล และอนมุติให้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯ    

มติที่ประชุม:  อนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทนุจดทะเบียนอยู่ 3,048,750,120.00 บาท เพิ่มทนุจด

ทะเบียนเป็น 3,484,285,851.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม 435,535,731 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสาม

ในสีข่องของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 2,590,340,238 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9964    

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 92,560 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0036     

 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิ่ม 435,535,731 หุ้น เพื่อรองรับการจา่ยปันผลในรูปของหุ้นปันผล  

มติที่ประชมุ: อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 435,535,731 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล 

ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นด้วย 2,590,340,238 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 92,560 เสยีง   
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วาระท่ี 8 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2558    
มติที่ประชมุ: อนมุตัิการแต่งตัง้นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3425  แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี

2558  และก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2.30 ล้านบาท  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 2,590,340,238 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 92,560 เสยีง   

 

วาระท่ี 9 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

มติที่ประชมุ: อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

1. นายอภิสทิธ์ิ  รุจิเกียรตกิ าจร  ต าแหนง่ ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ 
  เห็นด้วย 2,590,340,238 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 92,560 เสยีง   

    

2. นายขจรเดช แสงสพุรรณ  ต าแหนง่ กรรมการ  
เห็นด้วย 2,590,340,238 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 92,560 เสยีง   

   
 

3. นายนิธิ  ภทัรโชค  ต าแหนง่ กรรมการ/กรรมการบริหาร      
เห็นด้วย 2,590,340,238 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00    

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 92,560 เสยีง       
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 วาระท่ี 10 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
 มติที่ประชมุ: อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเ่กิน 10.0 ล้านบาท ประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดอืน คา่เบีย้

ประชมุกรรมการทกุคณะ และโบนสักรรมการ ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

  
เห็นด้วย 2,590,339,993 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9964    

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 92,805 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0036     

   
วาระท่ี 11 พิจารณาอนมุตัใิห้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มวงเงินอกี 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทัง้สิน้ 8,000 ล้าน
บาท  

 มติที่ประชมุ:    อนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มวงเงินอีกจ านวน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทัง้สิน้ 8,000 
ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

  
เห็นด้วย 2,590,340,238 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9964    

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 92,560 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0036     

 
วาระท่ี 12 เร่ืองอื่นๆ  

- ไมม่ี –  
 

ปิดประชมุเวลา 15.40 น. โดยมีผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 379 ราย มีจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 2,590,432,798 หุ้น  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
                                          ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

   (นายวิทรู  สริุยวนากลุ ) 
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 


