
ท่ี GLOBAL/SET/201103 
 

     วนัท่ี 3 มีนาคม  2554 
 

เร่ือง     แจง้มติคณะกรรมการ (กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554  การจ่ายปันผล  การเพ่ิมทุนจดทะเบียน และออก
โครงการESOP)  

 
เรียน     กรรมการผูจ้ดัการ 
             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2554 ของบริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)(“บริษทั”) เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2554  
ระหวา่งเวลา 14.30 น. ถึง 18.00 น. ไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

1. มีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เพ่ือพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิและจ่ายปันผล ดงัน้ี 
1.1 อนุมติัจดัสรรเงินกาํไรร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2553 เป็นเงิน 18.11 ลา้นบาท ใหเ้ป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย 
1.2 อนุมติจ่ายปันผล  จากกาํไรสุทธิประจาํปี 2553 และ กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2553  โดย

จ่ายปันผลในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 
1.2.1     อนุมติัจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 480 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้บริษทัฯ  ในอตัรา 2 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าหุน้ทั้งส้ินไม่เกิน 480 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราการจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.50 บาท ต่อหุน้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการ
จดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท  

1.2.2    อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0556 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 53.33 ลา้นบาท 
1.2.3 อนุมติัจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัรา 4 หุน้

เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้  เป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 240 ลา้นหน่วย  โดย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวมีอาย ุ 2 ปี และกาํหนดราคาการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ
เท่ากบั 7.50 บาทต่อหุน้ และใหใ้ชสิ้ทธิไดทุ้กๆรอบ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีกาํหนดจ่ายปันผล กล่าวคือ  ปันผล
ท่ีเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั สามารถนาํมาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดใ้นวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 
2554 , 18 พฤษภาคม 2555 , 16 พฤศจิกายน 2555 และวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556  ตามลาํดบั  บริษทัฯจะนาํ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิน้ีไปขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป  

 
รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุน้ปันผล, เงินสด และใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั  เท่ากบัอตัราหุน้ละ 
0.5556 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 533.33 ลา้นบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตาม
อตัราท่ีกฎหมายกาํหนด  
 
โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุน้ปันผล, เงินสด และใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้
สามญั  ในวนัท่ีพฤหสับดีท่ี 24 มีนาคม 2554  และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535  โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัศุกร์ท่ี 25 มีนาคม 2554  และกาํหนด
จ่ายเงินปันผล (หุน้ปันผล , เงินสดปันผล และใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั) ในวนัพฤหสับดีท่ี 19 พฤษภาคม  
2554    



 
 

2 มีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เพ่ืออนุมติักรอบในการจดัโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานทุกคน (GLOBAL_ESOP1)  เป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 40 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้ หุน้ละ 1 บาท 
โครงการน้ีมีอาย ุ5 ปี พนกังานท่ีซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯจะสามารถขายหรือโอนเปล่ียนมือไดเ้ม่ือถือไวค้รบ 1 ปี และขายได้
ปีละหน่ึงคร้ัง คร้ังละไม่เกินร้อยละ 25 โดยมอบใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ เป็นผูไ้ปดาํเนินการในรายละเอียด
ต่อไป 

3 มีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เพ่ือพิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนบริษทัฯ จากเดิมบริษทัฯมีทุนจดทะเบียนอยู ่960 ลา้น
บาท เพ่ิมเป็น 1,720 ลา้นบาท โดยออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม 760 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท เพ่ือไวร้องรับการ
จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 480 ลา้นหุน้ตามมติท่ีประชุมในขอ้ 1.2.1 ,รองรับการจ่ายปันผลเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัจาํนวนรวม 240 ลา้นหุน้ ตามมติท่ีประชุมในขอ้ 1.2.3 และหุน้สามญัจาํนวน 40 ลา้นหุน้ เพ่ือรองรับการเสนอขายหุน้
สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่พนกังานตามโครงการ GLOBAL-ESOP1 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติไวใ้นขอ้ 2   

 

4 มีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803  แห่งบริษทั 
เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี2554  และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1.45 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัราเดิมเท่ากบัปี 2553 

 

5 มีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร, รศ. พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ,์ นายอนวชั สุริยว
นากลุ และ รศ.ดร.พงษศ์กัด์ิ สุริยวนากลุ กรรมการท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 

 

6 มีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัคณะอนุกรรมการของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องคก์ร  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

6.2 คณะกรรมการบริหาร ยงัคงเดิม คือมีจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

6.1.1    นายวทิูร    สุริยวนากลุ   ประธานคณะกรรมการบริหาร 

6.1.2    นายอนวชั  สุริยวนากลุ   กรรมการบริหาร 

6.1.3     นางวารุณี   สุริยวนากุล   กรรมการบริหาร 

6.1.4     นางสาวชุติกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์      กรรมการบริหาร 

6.1.5     นายยทุธนา  สุริยวนากุล   กรรมการบริหาร 

6.2   คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

      6.2.1     รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

      6.2.2     รศ.พรสิริ   ทิวาวรรณวงศ ์   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 



        6.2.3      นายสุรศกัด์ิ  จนัโทริ   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

        6.2.4      รศ.ดร.พงษศ์กัด์ิ   สุริยวนากลุ  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

6.3   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมการ  4 ท่าน  ไดแ้ก่ 

      6.3.1     นายวทิูร   สุริยวนากุล   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

      6.3.2     นายสุรศกัด์ิ   จนัโทริ   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

      6.3.3     นายอนวชั   สุริยวนากลุ   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

      6.3.4     นายยทุธนา  สุริยวนากลุ   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

7 มีมติใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2554 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท 
เท่ากบัปีก่อน  โดยหมายถึงเฉพาะคา่ตอบแทนกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นพนกังานประจาํของบริษทั และรวมถึงค่าเบ้ียประชุมของ
กรรมการทุกคณะ 

 

8  มีมติใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณายา้ยท่ีทาํการสาํนกัใหญ่ของบริษทัฯ  จากเดิมคืออาคารสาํนกังานเลขท่ี 232 
หมู่ท่ี 19 ตาํบลรอบเมือง  อาํเภอเมืองร้อยเอด็  จงัหวดัร้อยเอด็  เปล่ียนเป็นอาคารเลขท่ี 377 หมู่ท่ี 21 ถนนมะลิวลัย ์ ตาํบลบา้น
เป็ด  อาํเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานสาขาลาํดบัท่ี 1 ในปัจจุบนั   

 

9 มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ในวนัพธุท่ี 28 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น.  ณ หอ้งรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธาร
ทิพย ์ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554  ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มีนาคม 2554 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัศุกร์ท่ี 25 มีนาคม 
2554 

 

10 มีมติอนุมติัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ  ดงัน้ี 

 

วาระท่ี  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2553 

วาระท่ี  2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2553 

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมติั  การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2553 เป็นสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

วาระท่ี  5  พิจารณาอนุมติักรอบในการจดัโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของ
บริษทั (ESOP) จาํนวนรวมไม่เกิน 40 ลา้นหุน้    

วาระท่ี  6  พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนบริษทัฯเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม 760 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท  



วาระท่ี  7  พิจารณาอนุมติจดัสรรหุน้สามญัส่วนท่ีเพ่ิม 760 ลา้นหุน้  เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุน้ปันผล จาํนวนรวม 480 
ลา้นหุน้ , เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ จาํนวนรวม 240 ลา้นหุน้ และเพ่ือรองรับโครงการ 
ESOP ใหก้รรมการและพนกังานบริษทั จาํนวนรวม 40 ลา้นหุน้  

วาระท่ี  8   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2554 

วาระท่ี  9   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

วาระท่ี  10  พิจารณาอนุมติัคณะอนุกรรมการของบริษทัฯ  

วาระท่ี  11  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2554 

วาระท่ี  12  พิจารณาอนุมติใหย้า้ยท่ีทาํการสาํนกัใหญ่ของบริษทัฯ   

วาระท่ี 13   พิจารณาอนุมติใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณฑบ์ริษทัฯ , ขอ้บงัคบับริษทัฯ  ตลอดจนเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอนัเน่ืองมาจาก
การเพ่ิมทุน และ ยา้ยท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   

วาระท่ี 14   เร่ืองอ่ืนๆ ( ถา้มี ) 

 

 ทั้งน้ีกาํหนดการต่างๆ เก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 และจ่ายปันผล  สามารถสรุปไดต้ามตาราง
ต่อไปน้ี 

1. กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้         วนัท่ี 24 มีนาคม  2554 

2.  รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

        วนัท่ี 25 มีนาคม  2554 

3. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554          วนัท่ี 28 เมษายน  2554 

4. กาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธ์ิรับปันผล          วนัท่ี 24 มีนาคม  2554 

5.  รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้  สาํหรับการรับปันผล 

          วนัท่ี 25 มีนาคม  2554 

6.  กาํหนดจ่ายปันผล           วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2554 
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

          (นางสาว ชุติกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์)  
      ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 


