
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่  20 กุมภาพันธ์  2560 
 

ข้าพเจ้าบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 
20 กมุภาพนัธ์ 2560  เก่ียวกบัการเพิม่ทนุ / จดัสรรหุ้นเพิม่ทนุดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การลดทุน / เพิ่มทุน 
  ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมตเิก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียน และเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้

- ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก3,658,495,056.00 บาท เป็น 3,658,492,121.00 บาท โดยวิธีการตดั

หุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้ นปันผลตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

จ านวน 2,935 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,658,492,121.00 บาท เป็น 3,841,416,727.00 บาท โดยออกหุ้น

สามญั จ านวน 182,924,606 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 182,924,606 บาท       

  2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้จดัสรรหุ้นสามญั จ านวน  182,924,606 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  
1  บาท รวม 182,924,606.00 บาท โดยมีรายละ เอียดดงัตอ่ไปนี ้

  2.1   รายละเอียดการจดัสรร  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น 
(บาท) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดมิ 182,924,606 20:1 - บริษัทฯจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดมิในอตัราสว่น  
20 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หุ้นปันผล  

เพ่ือรองรับการ
จ่ายปันผล 

หมายเหต ุ: บริษัทฯก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับหุ้นปันผลในวนัท่ี  20  มีนาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 21 มีนาคม 
2560 และ ก าหนดวันจ่ายปันผลเป็นวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ทัง้นีก้ารให้สิทธิดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
เน่ืองจากต้องรอการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น  

 
           2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

 ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลค านวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น  บริษัทฯจะ
จ่ายเป็นเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล  ในอตัราหุ้นละ  0.05 บาท  

 



2.3 จ านวนหุ้นคงเหลือท่ียงัมไิด้จดัสรร  
  -ไมมี่- 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัจันทร์ท่ี 24 เมษายน  2560 เวลา 14.00 น.        
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม  ชัน้ 2  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี   2560  ในวนัจันทร์ท่ี 20 มีนาคม 2560 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัองัคารท่ี 21 มีนาคม 2560 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเง่ือนไข 
การขออนุญาต 

 4.1 การขออนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  

 4.2 การด าเนินการจดทะเบียนการเพิม่ทนุตอ่กระทรวงพาณิชย์ และแก้ไข บริคณฑ์สนธิ ตลอดจน
เอกสารอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

 4.3 การขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์  ในการน าหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกใหมเ่ข้าจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพย์   

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
 5.1 เพ่ือจดัสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เพ่ือเป็นการตอบแทนการลงทนุแก่ผู้ ถือหุ้นโดย

การจ่ายหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินสด 
      

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 6.1 เพ่ือเพิม่สภาพคลอ่งในหุ้นของบริษัทฯ 

 6.2 เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

  

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 7.1 นโยบายเงินปันผล  
  บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปีในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิท่ีเหลือ

จากหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯตามกฎหมาย  หากไมมี่เหตจุ าเป็น
อ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนยัส าคญั 

 
 7.2 สทิธิของผู้ถือหุ้น 
  ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับสทิธิการจดัสรรหุ้นปันผล  จะมีสทิธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต 

   
 

 



8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิาร
เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

  -ไมมี่- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

 
1. วนัประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2560 วนัท่ี  20 กมุภาพนัธ์  2560 
2. ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น วนัท่ี  20 มีนาคม  2560 
3.  รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯโดยวธีิปิดสมดุ

ทะเบียนพกัการโอนหุ้น ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
วนัท่ี  21 มีนาคม  2560 

4. ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 วนัท่ี  24 เมษายน  2560 
5. ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับปันผล วนัท่ี  20 มีนาคม  2560 
6.  รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวธีิปิดสมดุ

ทะเบียนพกัการโอนหุ้น  ส าหรับการรับปันผล 
วนัท่ี  21 มีนาคม  2560 

7.  ก าหนดจ่ายปันผล   วนัท่ี  19  พฤษภาคม 2560 
 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 
 
         ………………………….. 
     ( นายอนวชั  สริุยวนากลุ ) 
      ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
          บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) 
      


