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แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษัท  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 4 มนีาคม  พ.ศ.2554 
 

ขา้พเจา้บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2554   เม่ือ วนัท่ี 
2 มีนาคม พ.ศ.2554 ระหวา่งเวลา 14.30 น. ถึง 18.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุน / จดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพิม่ทุน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 960 ลา้นบาท เป็น 1,720 ลา้น
บาท โดยออกหุน้สามญั จาํนวน  760,000,000  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1  บาท รวม 760 ลา้นบาท  

 2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหจ้ดัสรรหุน้สามญั จาํนวน  760,000,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1  
บาท รวม 760  ลา้นบาท โดยมีรายละ เอียดดงัต่อไปน้ี 
  2.1   รายละเอียดการจดัสรร  
จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น อตัราส่วน 

(เดมิ : ใหม่)
ราคาขาย 

ต่อหุ้น (บาท) 
วนั เวลา จองซ้ือ และชําระ

เงนิค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม 480,000,000         2 : 1 0.00 บริษทัฯจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิม ในอตัราส่วน 2 
หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล 

   หมายเหตุ 1 

      
กรรมการและ
พนกังานของ
บริษทัฯ 

40,000,000 -     หมายเหตุ 2 

.      
เพ่ือรองรับการ  240,000,000.        4 : 1      0.00 บริษทัฯจ่ายปันผลเป็นใบ   หมายเหตุ 3  
ใชสิ้ทธิของตรา    ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ  
สารใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญั  

   หุน้สามญั     

      
หมายเหตุ :   

1/ บริษทัฯกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับหุน้ปันผลในวนัท่ี 24 มีนาคม  2554 และรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 ดว้ยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 25 
มีนาคม 2554  และกาํหนดวนัจ่ายปันผลเป็นวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ.2554 

2./ กรรมการบริษทัฯมีมติจดัโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯใหแ้ก่กรรมการและพนกังานทุก
คน ของบริษทั (GLOBAL-ESOP1) เป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 40 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดย



โครงการน้ีมีอาย ุ 5 ปี กรรมการหรือพนกังานท่ีซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ จะสามารถขายหรือโอนเปล่ียน
มือไดเ้ม่ือถือไวค้รบ 1 ปี  และขายไดปี้ละหน่ึงคร้ัง  คร้ังละไม่เกินร้อยละ 25 โดยมอบใหค้ณะกรรมการ
บริหารของบริษทัฯ เป็นผูไ้ปดาํเนินการในรายละเอียดของโครงการต่อไป 

3./  บริษทัฯจ่ายปันผลในรูปของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัโดยไม่คิดมูลค่า ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมใน
อตัรา 4 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธท่ีจะซ้ือหุน้ดงักล่าวมีอาย ุ 2 ปี โดย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทัฯได ้1 หุน้ ในราคา  7.50 บาท  และใหใ้ช้
สิทธิไดใ้นวนัท่ี 18 พฤศจิกายน  2554 , วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 , วนัท่ี 16 พฤศจิกายน  2555 และวนัท่ี 
17 พฤษภาคม  2556 ตามลาํดบั  

 
           2.2 การดาํเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุน้ 

 ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีเกิดจากการจ่ายหุน้ปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้  บริษทัฯจะจ่าย
เป็นเงินสดใหแ้ทนการจ่ายหุน้ปันผล  ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท  

 
2.3 จาํนวนหุน้คงเหลือท่ียงัมิไดจ้ดัสรร  
 - ไม่มี -  

3. กาํหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ในวนัท่ี 28 เมษายน  พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น. ณ หอ้ง
รัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย ์ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดย
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554  ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มีนาคม 2554 และ
ใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัศุกร์ท่ี 25 มีนาคม 2554 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเงือ่นไข การขอนุญาต 

 4.1 การขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554  

 4.2 การดาํเนินการจดทะเบียนการเพ่ิมทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์ และแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั บริคณฑ์
สนธิ และเอกสารอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง  กบัการเพิ่มทุน และการยา้ยท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ 

 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์ ในการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่เขา้จดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพย ์  

 4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์ ในการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ซ่ึงบริษทัฯ
ไดอ้อกเป็นปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมนั้น  ไปขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 
 5.1 เพ่ือจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั  เพ่ือเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผูถื้อหุน้โดย

การจ่ายหุน้ปันผลแทนการจ่ายเงินสด 
 5.2 เพ่ือเป็นการรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัโดยไม่คิด

มูลค่า   
 5.3 เพ่ือรองรับการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ ทุกคน ตามโครงการ ESOP 



6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 6.1 เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในหุน้ของบริษทัฯ 

 6.2 เพ่ือรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 

 6.3 เพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน  ในการทาํงานเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทัฯ 

  

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 7.1 นโยบายเงินปันผล  
  บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือ

จากหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯตามกฎหมาย  หากไม่มีเหตุจาํเป็น
อ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯอยา่งมีนยัสาํคญั 

 7.2 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
  ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บสิทธิการจดัสรรหุน้ปันผล  , ผูท่ี้ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญัของบริษทั ตลอดจนกรรมการและพนกังานของบริษทัท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัตามโครงการ ESOP  จะมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผลของบริษทัในอนาคต 
   

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/ 
จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

  -ไม่มี 
 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

 

1. วนัประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2554         วนัท่ี  2 มีนาคม  2554 

2. กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้         วนัท่ี 24 มีนาคม  2554 

3.  รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

        วนัท่ี 25 มีนาคม  2554 

4. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554          วนัท่ี 28 เมษายน  2554 

5. กาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิรับปันผล          วนัท่ี 24 มีนาคม  2554 

6.  รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้  สาํหรับการรับปันผล 

         วนัท่ี 25 มีนาคม  2554 

7.  กาํหนดจ่ายเงินปันผล , หุน้ปันผล และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญับริษทัปันผล  

         วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2554 

 

 



  
  
บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 
 
 
         ………………………….. 
       ( นายอนวชั  สุริยวนากลุ ) 
     รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
 
 
 
 
 
     …………………………. 
     ( นางสาว ชุติกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์)  
      ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
    
 

 


