
ท่ี GLOBAL/SET/201702 
 

        วนัท่ี  20  กมุภาพนัธ์  2560 
 

เร่ือง     แจ้งมตคิณะกรรมการ (ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 การจ่ายปันผล และการเพิม่ทุนจดทะเบียน)  
 
เรียน     กรรมการผู้จดัการ 
             ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 1/2560 ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)(“บริษัท”) เม่ือวนัท่ี20 กมุภาพนัธ์ 
2560 ระหวา่งเวลา  17.00 น. ถึง 19.00 น. ได้มีมตอินุมตัใินเร่ืองส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

        1.  มีมตใิห้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น เพ่ือพจิารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรสทุธิและจ่ายปันผล ดงันี ้

1.1 อนมุตัจิดัสรรเงินก าไรร้อยละ 5.036  ของก าไรสทุธิประจ าปี 2559 เป็นเงิน  75.00 ล้านบาท ให้เป็นเงินส ารองตาม

กฎหมาย 

1.2 อนุมตัิจ่ายปันผล จากก าไรสทุธิประจ าปี 2559 ภายหลงัหักเงินส ารองตามกฎหมายออกแล้ว โดยจ่ายปันผลใน

รูปแบบ ดงันี ้

1.2.1 อนุมตัิจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 182,924,606 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้ นเดิม ต่อ 1 หุ้ นปันผล รวมมลูค่าหุ้ นทัง้สิน้ไม่เกิน 182,924,606.00 บาท     

(หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนสองหม่ืนส่ีพนัหกร้อยหกบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 

0.05บาท ตอ่หุ้น ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงิน

สดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ0.05 บาท   

1.2.2 อนุมตัิจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้ นละ 0.165555555554 บาท(ทศนิยม 12 ต าแหน่ง)  หรือคิดเป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 605,683,695.58  บาท (หกร้อยห้าล้านหกแสนแปดหม่ืนสามพนัหกร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบ

แปดสตางค)์ 

รวมการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผล และ เงินสด  เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.215555555554 บาท 

(ทศนิยม 12 ต าแหนง่) คดิเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 788,608,301.58 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบแปดล้านหก

แสนแปดพนัสามร้อยหน่ึงบาทห้าสบิแปดสตางค์) เงินปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอัตราท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

  โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัจันทร์ท่ี 20 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตาม

มาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535  โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น

ในวนัองัคารท่ี 21 มีนาคม 2560   และก าหนดจ่ายเงินปันผล  ในวนัศกุร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2560  ทัง้นีก้ารให้สิทธิ

ดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอน  เน่ืองจากต้องรอการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 

 



2. มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น  เพ่ือพิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจด

ทะเบียนอยู่  3,658,495,056.00 บาท เป็น 3,658,492,121.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้ นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้

ออกจ าหน่ายจ านวน 2,935 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  พร้อมกนันีใ้ห้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธบิริษัทฯ ตลอดจน

เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอนัเน่ืองมาจากการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ   

3. มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  เพ่ือพิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนบริษัทฯ จากเดิมบ ริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 

3,658,492,121.00 บาท เพิม่เป็น 3,841,416,727.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม 182,924,606 หุ้น มลู

คา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพ่ือไว้รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 182,924,606  หุ้น ตามมติท่ีประชุมในข้อ 1.2.1  

พร้อมกนันีใ้ห้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอนัเน่ืองมาจากการเพิม่ทนุ   

4. มีมตใิห้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นแตง่ตัง้ นายกรมณัฑ์ จตรุพรพรหม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6210  หรือ 

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือ นายอัครเดช เปล่ียนสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2560  และก าหนดค่าสอบ

บญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) (ราคานีไ้มร่วมคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี)  

5. มีมตใิห้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นแตง่ตัง้ นางวารุณี สริุยวนากลุ ,นายอารีย์ ชวลติชีวนิกลุ , ดร.วงศ์ศกัดิ์ สวสัดิ์

พาณิชย์  และ รศ.ดร.พงษ์ศกัดิ ์สริุยวนากลุ กรรมการท่ีออกตามวาระ กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง   

6. มีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน15,000,000 

บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยหมายถึงเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่ได้เป็นพนักงานประจ าของบริษัท  ค่าเบีย้

ประชมุของกรรมการทกุคณะ และ เงินโบนัสในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดย

ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พจิารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรรให้กรรมการแต่ละคน 

7. มีมตใิห้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 

บอลรูมชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดนิแดง กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น

ท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นใน           

วนัองัคารท่ี 21 มีนาคม 2560  



 

8. มีมตอินมุตัวิาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพ่ือพจิารณาเร่ืองตา่งๆ  ดงันี ้

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และพจิารณาอนมุตังิบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2559 เป็นส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนมุตัลิดทนุจดทะเบียนบริษัทฯโดยวธีิการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนคงเหลือจากการ จดัสรรหุ้น

ปันผลตาม มตท่ีิประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 จ านวนรวม 2,935 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ        

1 บาท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกบั

การลดทนุจดทะเบียน 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนมุตัเิพิม่ทุนจดทะเบียนจ านวน 182,924,606  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ1 บาท เพ่ือรองรับ

การจ่ายปันผล และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนมุตัจิดัสรรหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิม่จ านวน 182,924,606   หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลในรูป

ของหุ้นปันผล 

วาระท่ี 7 พจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 

วาระท่ี 8 พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

วาระท่ี 9 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

วาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) 



 

ทัง้นีก้ าหนดการตา่งๆ เก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 และจ่ายปันผล สามารถสรุปได้ตามตารางตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธ์ิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น วนัจนัทร์ท่ี 20 มีนาคม 2560 

2.  รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุ้น ส าหรับการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 

วนัองัคารท่ี  21 มีนาคม 2560 

3. ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 วนัจนัทร์ท่ี  24 เมษายน  2560 

4. ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธ์ิรับปันผล วนัจนัทร์ท่ี 20 มีนาคม 2560 

5.  รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุ้น  ส าหรับการรับปันผล 

วนัองัคารท่ี  21 มีนาคม 2560 

6.  ก าหนดจ่ายปันผล วนัศกุร์ท่ี  19  พฤษภาคม 2560 

 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

      (นายอนวชั  สริุยวนากลุ)  
     ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 


