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ที่ GLOBAL/SET/201606 
 

       วนัท่ี  21 เมษายน  2559 
 

เร่ือง     แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
เรียน    กรรมการผู้จดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ณ ห้อง

เจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวนั

พฤหสับดีที ่ 21 เมษายน 2559  เวลา 14.00 น.  โดยเมื่อเร่ิมเปิดประชมุมีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะรวม  427 

ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 2,939,415,375 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 84.36  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด โดยที่ประชุมได้

พิจารณาและมีมติในแตล่ะวาระ สรุปได้ดงันี ้ 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558   

มติที่ประชมุ:  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 2,949,966,807 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 25,801 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 

    

 วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 และพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯส าหรับปี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

มติที่ประชมุ:  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 และ อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี   

31 ธนัวาคม 2558  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  

  

เห็นด้วย 2,949,756,022 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9804 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 579,301 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0196 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2558 เป็นส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 
มติที่ประชมุ: อนมุตัิให้จดัสรรเงินก าไร ประจ าปี 2558 ดงันี ้

1. จดัสรรเงินก าไรร้อยละ 5.013 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2558 เป็นเงิน 44.00 ล้านบาท ให้เป็นเงินส ารอง

ตามกฎหมาย 

2. จ่ายปันผล จากก าไรสทุธิประจ าปี 2558  ภายหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมายออกแล้ว โดยจ่ายปันผลใน

รูปแบบตา่งๆ ดงันี ้ 

2.1 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 174,214,050 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ในอตัรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าหุ้นทัง้สิน้ไม่เกิน 174,214,050.00 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ด

สิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พนัห้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้น 0.05 บาท ต่อหุ้น ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้

ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 

0.05 บาท    

 2.2 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.045555555546 บาท (ทศนิยม 12 ต าแหน่ง) หรือคิดเป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 158,728,356.91 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพนัสามร้อยห้าสิบหกบาทเก้าสิบ

เอ็ดสตางค์)  

รวมการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.095555555546 บาท (ทศนิยม 12 

ต าแหนง่)  คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 332,942,406.91 บาท (สามร้อยสามสิบสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพนัสี่

ร้อยหกบาทเก้าสบิเอ็ดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 39.93 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2558  ภายหลงัหกัส ารองตามกฎหมายแล้ว 

ซึ่งอตัราการจ่ายปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย 

ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล 

ในพฤหสับดีที่ 17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายปันผลในวันพุธที ่             

18 พฤษภาคม  2559   ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 2,950,110,802 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9934    

ไมเ่ห็นด้วย 43,428 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00015     

งดออกเสยีง 150,701 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00051     
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วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปัน

ผลตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 จ านวนรวม 4,845 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1บาท และแก้ไขหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

มติที่ประชมุ: อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทนุจดทะเบียนอยู่ 3,484,285,851.00   บาท ลดทนุจด

ทะเบียนเป็น 3,484,281,006.00 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวนรวม 4,845  หุ้น มลูค่าที่

ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 4,845.00 บาท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่สามในสีข่องของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 2,950,169,590 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9949    

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 150,701 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0051     

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุบริษัทฯเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม  174,214,050  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายปันผล และอนมุติให้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯ    

มติที่ประชุม:  อนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทนุจดทะเบียนอยู่ 3,484,281,006.00 บาท เพิ่มทนุจด

ทะเบียนเป็น 3,658,495,056.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม 174,214,050 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสาม

ในสีข่องของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 2,950,169,590 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9949    

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 150,701 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0051     

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิ่ม 174,214,050 หุ้น เพื่อรองรับการจา่ยปันผลในรูปของหุ้นปันผล  

มติที่ประชมุ: อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 174,214,050 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล 

ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 2,950,178,922 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9949 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 150,701 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0051 
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วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2559    
มติที่ประชมุ: อนมุตัิการแต่งตัง้นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่5389 หรือ นายกรมัณฑ์      

จตรุพรพรหม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6210 แหง่บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

ประจ าปี2559  และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2.60 ล้านบาท  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 2,950,184,622 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9949 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 150,701 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0051 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

มติที่ประชมุ: อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. รศ.พรสริิ ทิวาวรรณวงศ์  ต าแหนง่ กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง/ 
กรรมการอิสระ 

  เห็นด้วย 2,950,182,253 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9948 

ไมเ่ห็นด้วย 280 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 152,790 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0052 

  

2. นายพรศักดิ์    ศักดิ์พันธ์พนม ต าแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

เห็นด้วย 2,950,315,146 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 

ไมเ่ห็นด้วย 1,072 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000     

งดออกเสยีง 19,801 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

   
3. นายอนวชั  สริุยวนากลุ  ต าแหนง่ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร      
เห็นด้วย 2,948,059,303 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9228 

ไมเ่ห็นด้วย 2,126,035 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0721 

งดออกเสยีง 150,701 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0051     
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วาระท่ี 9 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและโบนสักรรมการ ประจ าปี 2559 
 มติที่ประชมุ: อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้

ประชมุกรรมการทกุคณะ และโบนสักรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

  
เห็นด้วย 2,951,519,189 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9949 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 150,701 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0051 

   
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารที่
เก่ียวข้องเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ  

 มติที่ประชมุ:    อนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 (วตัถปุระสงค์)ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อ
รองรับการประกอบธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

  
เห็นด้วย 2,951,519,189 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9949 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 150,701 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0051 

 
วาระท่ี 11 เร่ืองอื่นๆ  

- ไมม่ี –  
 

ปิดประชมุเวลา 15.45 น. โดยมีผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 465 ราย มีจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 2,951,669,890 หุ้น  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
                                          ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

   (นางสาวชตุิกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์ ) 
   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 

   บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 


