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ที่ GLOBAL/SET/201704 
 

       วนัท่ี  24 เมษายน  2560 
 

เร่ือง     แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน    กรรมการผู้จดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ณ ห้อง

เจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวนัจนัทร์

ที่  24 เมษายน 2560  เวลา 14.00 น.  โดยเมื่อเร่ิมเปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉนัทะรวม  1,082 ราย 

คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 3,243,416,850 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 88.65  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด โดยที่ประชุมได้

พิจารณาและมีมติในแตล่ะวาระ สรุปได้ดงันี ้ 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559   

มติที่ประชมุ:  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,243,935,321 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9973 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -     

งดออกเสยีง 85,505 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 

    

 วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯส าหรับปี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

มติที่ประชมุ:  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และ อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี   

31 ธนัวาคม 2559  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  

  

เห็นด้วย 3,243,254,439 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9743 

ไมเ่ห็นด้วย 746,930 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0230 

งดออกเสยีง 85,505 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2559 เป็นส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

มติที่ประชมุ: อนมุตัิให้จดัสรรเงินก าไร ประจ าปี 2559 ดงันี ้

1. จดัสรรเงินก าไรร้อยละ 5.036 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2559 เป็นเงิน 75.00 ล้านบาท ให้เป็นเงินส ารอง

ตามกฎหมาย 

2. จ่ายปันผล จากก าไรสทุธิประจ าปี 2559  ภายหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมายออกแล้ว โดยจ่ายปันผลใน

รูปแบบตา่งๆ ดงันี ้ 

2.1 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 182,924,606 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ในอตัรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าหุ้นทัง้สิน้ไม่เกิน 182,924,606.00 บาท (หนึ่งร้อยแปด

สบิสองล้านเก้าแสนสองหมื่นสีพ่นัหกร้อยหกบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท ต่อหุ้น ทัง้นีใ้น

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลใน

อตัราหุ้นละ 0.05 บาท    

 2.2 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.165555555554 บาท (ทศนิยม 12 ต าแหน่ง) หรือคิดเป็น

จ านวนเงินไมเ่กิน 605,683,695.58 บาท (หกร้อยห้าล้านหกแสนแปดหมื่นสามพนัหกร้อยเก้าสบิห้าบาทห้าสบิแปดสตางค์)  

รวมการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้ นปันผลและเงินสด เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.215555555554 บาท (ทศนิยม 12 

ต าแหนง่)  คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 788,608,301.58 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนแปดพนัสามร้อย

หนึง่บาทห้าสบิแปดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 55.76 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2559 ภายหลงัหกัส ารองตามกฎหมายแล้ว ซึง่

อตัราการจ่ายปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตาม

อตัราที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวนั

จนัทร์ที่  20 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัองัคารที่  21  มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายปันผลใน วนัศกุร์ที่ 19 

พฤษภาคม  2560   ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,243,999,340 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9973 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 85,505 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปัน

ผลตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 จ านวนรวม 2,935 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1บาท และแก้ไขหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
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มติที่ประชมุ: อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทนุจดทะเบียนอยู่ 3,658,495,056.00   บาท ลดทนุจด

ทะเบียนเป็น 3,658,492,121.00 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัไมไ่ด้น าออกจ าหน่ายจ านวนรวม 2,935  หุ้น 

มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,935.00 บาท และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลด

ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,243,999,369 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 85,505 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม  182,924,606  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมตัิให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน    

มติที่ประชุม:  อนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทนุจดทะเบียนอยู่ 3,658,492,121.00  บาท เพิ่มทนุจด

ทะเบียนเป็น 3,841,416,727.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม 182,924,606 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสาม

ในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,243,999,369 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.9974 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 85,505 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิ่ม 182,924,606  หุ้น เพื่อรองรับการจา่ยปันผลในรูปของหุ้นปันผล  

มติที่ประชมุ: อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 182,924,606  หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล 

ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,243,999,369 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.9974 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 85,505 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2560    
มติที่ประชมุ: อนมุตัิการแตง่ตัง้นายกรมณัฑ์    จตรุพรพรหม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6210 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3425 หรือ นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ 

แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี2560  และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2.60 ล้าน

บาท  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นด้วย 3,243,429,369 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9797 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 657,505 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0203 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

มติที่ประชมุ: อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 4 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. นางวารุณี  สริุยวนากลุ  ต าแหนง่ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
  เห็นด้วย 3,244,000,781 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9973 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 86,093 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 

2. นายอารีย์  ชวลติชีวินกลุ ต าแหนง่ กรรมการบริษัท  
เห็นด้วย 3,243,906,378 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9944 

ไมเ่ห็นด้วย 94,404 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0029 

งดออกเสยีง 86,092 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 

   
3. ดร.วงศ์ศกัดิ์  สวสัดิ์พาณิชย์  ต าแหนง่ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน      
เห็นด้วย 2,888,502,463 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 89.0390 

ไมเ่ห็นด้วย 355,498,318 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 10.9583 

งดออกเสยีง 86,093 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 

 
4. รศ.ดร.พงษ์ศกัดิ์  สริุยวนากลุ  ต าแหนง่ กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน      
เห็นด้วย 2,888,192,469 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 89.0295 

ไมเ่ห็นด้วย 355,808,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 10.9679 

งดออกเสยีง 85,505 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

 มติที่ประชมุ: อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 15.0 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้
ประชมุกรรมการทกุคณะ และโบนสักรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นด้วย 3,202,973,581 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.7327 

ไมเ่ห็นด้วย 40,455,788 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.2471 

งดออกเสยีง 657,505 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0202 

   
วาระท่ี 10 เร่ืองอื่นๆ  
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทและหนงัสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วตัถปุระสงค์) ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้อง
เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ 
เพื่อให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทครอบคลมุการขยายธุรกิจ จงึขอเพิม่เติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท อีก 1 ข้อ รวมเป็น 37 ข้อ ดงันี ้ 

“(37) ประกอบกิจการผลติ  ซือ้  ขาย  แลกเปลีย่น หรือกระท าด้วยประการอื่นซึง่ทรัพยากรธรรมชาติ  พลงังานธรรมชาติและ

พลงังานไฟฟา้  ทัง้ในสภาพวตัถดุิบ  ผลิตภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูป และผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป  เพื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบสง่

โดยตรง หรือให้กบัเอกชนและภาครัฐ  รวมถึงให้บริการรับจ้างเหมา,  ออกแบบ, ก่อสร้าง, จ าหนา่ย, ติดตัง้, ควบคมุ, ทดสอบ

ระบบ, เคร่ืองมือวดั, ระบบควบคมุอตัโนมตัิ, รับเหมาก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า  ผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทนทกุประเภท โดยรวม

ถึงเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ทกุประเภทที่ใช้ในการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ , พลงังานลม และพลงังานทดแทน

อื่นๆ” 

 มติที่ประชุม:    อนุมตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทและหนงัสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วตัถุประสงค์)ตลอดจน
เอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

  
เห็นด้วย 2,705,019,974 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 83.3831 

ไมเ่ห็นด้วย 132,870,512 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 4.0958 

งดออกเสยีง 406,196,388 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 12.5211 

 
ปิดประชมุเวลา 16.00 น. โดยมีผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 1,160 ราย มีจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 3,244,086,874 หุ้น  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
                                          ขอแสดงความนบัถือ 

 
   (นายอนวชั  สริุยวนากลุ ) 
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 


