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ท่ี GLOBAL/SET/201804 
 

       วนัท่ี  30 เมษายน  2561 
 

เร่ือง     แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
เรียน    กรรมการผู้จดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ด้วยบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)(“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561      

ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร ในวันจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561  เวลา 14.00 น.  โดยเม่ือเร่ิมเปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วย

ตนเองและมอบฉนัทะรวม 830 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 3,237,269,588 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 84.27 ของจ านวน

หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด โดยท่ีประชมุได้พจิารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดงันี ้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560   

มติท่ีประชมุ:   รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,324,900,207 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -    
งดออกเสียง 891,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

    

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 และพิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวันท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 

มติท่ีประชมุ:  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 และ อนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้    

เห็นด้วย 3,324,118,188 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -     
งดออกเสียง 1,675,831 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

มติท่ีประชุม: อนมุตัิให้จดัสรรเงินก าไร ประจ าปี 2560 ดงันี ้

1. จดัสรรเงินก าไรร้อยละ 5.022 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นเงิน 81.00 ล้านบาท ให้เป็นเงินส ารอง

ตามกฎหมาย 

2. จ่ายปันผล จากก าไรสทุธิประจ าปี 2560  ภายหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมายออกแล้ว โดยจ่ายปันผล

ในรูปแบบต่างๆ ดงันี ้ 

2.1 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 160,058,918 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 

บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ในอตัรา 24 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทัง้สิน้ไม่เกิน 160,058,918.00 บาท (หนึ่ง

ร้อยหกสิบล้านห้าหม่ืนแปดพนัเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0416666667 บาท 

ต่อหุ้น ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่าย

เป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0416666667 บาท    

 2.2 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.1846296296 บาท (ทศนิยม 10 ต าแหน่ง) หรือคิดเป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 709,238,850.16  บาท (เจ็ดร้อยเก้าล้านสองแสนสามหม่ืนแปดพนัแปดร้อยห้าสบิบาทสบิหกสตางค์)  

รวมการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ  0.2262962963 บาท 

(ทศนิยม 10 ต าแหน่ง)  คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 869,297,768.16 บาท (แปดร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสน 

เก้าหม่ืนเจ็ดพนัเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสบิหกสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 56.74 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2560 ภายหลงัหกั

ส ารองตามกฎหมายแล้ว ซึง่อตัราการจ่ายปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทัง้หมด

จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลทัง้ในรูปแบบของ  

หุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันศุกร์ท่ี 9 มีนาคม 2561และก าหนดจ่ายปันผลใน วันองัคารท่ี 22 พฤษภาคม 2561        

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,324,902,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -     
งดออกเสียง 891,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตดัหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้น 

ปันผลตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 จ านวนรวม 2,694 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1บาท และแก้ไขหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
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มติท่ีประชุม: อนุมตัิลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,841,416,727.00 บาท ลดทุนจด

ทะเบียนเป็น 3,841,414,033.00 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียังไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวนรวม 2,694  

หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,694.00 บาท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,324,902,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -     
งดออกเสียง 891,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม160,058,918 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ1 บาท 

เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้

สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน    

มติท่ีประชุม:   อนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทนุจดทะเบียนอยู่ 3,841,414,033.00  บาท เพิ่มทุนจด

ทะเบียนเป็น 4,001,472,951.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม 160,058,918 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า

สามในส่ีของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,324,902,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -     
งดออกเสียง 891,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิ่ม160,058,918  หุ้น เพ่ือรองรับการจา่ยปันผลในรูปของหุ้นปันผล  

มติท่ีประชุม: อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 160,058,918  หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล 

ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,324,902,580 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -     
งดออกเสียง  891,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561    
มติท่ีประชุม: อนุมัติการแต่งตัง้นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือ น.ส.วราภรณ์                 

วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5087 หรือ นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389  

หรือ น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี2561  และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2.80 ล้านบาท  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,324,902,580 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -     
งดออกเสียง  891,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

มติท่ีประชุม: อนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1. นายอภิสทิธ์ิ  รุจิเกียรติก าจร  ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอสิระ 
เห็นด้วย 3,307,232,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.44 
ไม่เห็นด้วย 17,669,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.53     
งดออกเสียง 891,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

2. นายขจรเดช  แสงสพุรรณ ต าแหน่ง กรรมการบริษัท  
เห็นด้วย 3,322,823,613 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 
ไม่เห็นด้วย 2,078,967 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 

งดออกเสียง 891,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

   
3. นายนิธิ ภทัรโชค ต าแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร      

เห็นด้วย 3,322,823,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 
ไม่เห็นด้วย 2,078,966 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06     
งดออกเสียง 891,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระท่ี 9 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและโบนสักรรมการประจ าปี 2561 
มติท่ีประชุม: อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 15.0 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้
ประชุมกรรมการทกุคณะ และโบนสักรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,317,360,058 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.75 
ไม่เห็นด้วย 7,542,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.22     
งดออกเสียง 891,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

   
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 (การประชุมผู้ ถือหุ้น) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (ฉบบัแก้ไขเพิม่เติมเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน  2560)  

จากเดิม  
 “ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี(4)เดือน นบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 
 ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น
จ านวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า(25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด
จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน
การท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในหนึง่(1) เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ถือหุ้นดงักล่าว” 

แก้ไขเป็น 

 “ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี(4)เดือน นบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 
 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสบิห้า(45)วนั  นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น 
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 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่ได้จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า(45)วัน นบัแต่
วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุ และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 37  ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผดิชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

มติท่ีประชุม:    อนุมตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับบริษัท ข้อ 35 (การประชุมผู้ ถือหุ้น) เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (ฉบบัแก้ไขเพิม่เติมเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน  2560) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความ
ใหม่ รวมถึงให้ด าเนินการย่ืนจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  3,324,902,580 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -     
งดออกเสียง 891,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระท่ี 11 เร่ืองอื่นๆ  

 -ไม่มี-  

ปิดประชุมเวลา 15.50 น. โดยมีผู้ถือหุ้นทัง้หมด 843 ราย มีจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 3,325,794,134 หุ้น  
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                                        
 

                                       ขอแสดงความนบัถือ 
 

   (นายวิทรู  สริุยวนากุล ) 
   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

   บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 


