
ที� GLOBAL/SET/201104 
 

     วนัที� 11 มีนาคม  2554 
 

เรื�อง     การยกเลิกและแกไ้ขเพิ�มเติมมติคณะกรรมการบริษทัและวาระการประชุมสาํหรับประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554   
 
เรียน     กรรมการผูจ้ดัการ 
             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามที�บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  ไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครัB งที� 3/2554  เมื�อ
วนัที� 11 มีนาคม 2554  ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.  ไดมี้มติยกเลิกและแกไ้ขเพิ�มเติมมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครัB ง
ที� 2/2554  ตลอดจนวาระการประชุมสาํหรับประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554  โดยมีรายละเอียดที�มีสาระสาํคญัดงัต่อไปนีB  

1. ที�ประชุมมีมติใหย้กเลิกมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครัB งที� 2/2554  ขอ้ 1.2.3  เรื�องการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืBอหุน้สามญัโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัรา 4 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิที�
จะซืBอหุน้สามญั 1 หุน้  เป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 240 ลา้นหน่วย   

2. มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เพื�อพิจารณาอนุมติัใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืBอหุน้สามญั
ของบริษทัฯครัB งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิครัB งที� 1” หรือ “GLOBAL-W1”)  จาํนวน 240,000,000 หน่วย   เพื�อ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯในอตัรา 4 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า  กรณีมีเศษ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิเหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  ใหต้ดัเศษทิBงทัBง
จาํนวน ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืBอหุน้สามญัของบริษทัฯครัB งที� 1 นีB  สามารถใชสิ้ทธิซืBอหุน้สามญัเพิ�มทุนไดใ้น
อตัราส่วน 1 หุน้เพิ�มทุน ต่อ  1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ  กาํหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 7.50 บาทต่อหุน้ โดย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืBอหุน้สามญัดงักล่าวมีอาย ุ 2 ปี นบัตัBงแต่วนัที�ออกและเสนอขาย  สามารถนาํมาใชสิ้ทธิซืBอ
หุน้สามญัไดใ้นวนัที� 18 พฤศจิกายน 2554 , 18 พฤษภาคม 2555 , 16 พฤศจิกายน 2555 และวนัที� 17 พฤษภาคม 2556  
ตามลาํดบั  ทัBงนีBบริษทัฯจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธินีBไปขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป    

กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืBอหุน้สามญัของบริษทัฯครัB งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดง
สิทธิครัB งที� 1” หรือ “GLOBAL-W1”)  ในวนัพฤหสับดีที� 24 มีนาคม 2554  และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535  โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัศุกร์ที� 25 
มีนาคม 2554  และกาํหนดวนัที�ออกและเสนอขายในราคาหน่วยละ 0 บาท  ในวนัพฤหสับดีที� 19 พฤษภาคม  2554 

3. มีมติใหแ้กไ้ขมติที�ประชุมกรรมการครัB งที� 2/2554 ในขอ้ 3 . เพื�อใหส้อดคลอ้งตามมติที�ประชุมกรรมการครัB งที� 
3/2554  ในขอ้ 1 และ 2 ขา้งตน้ ตามรายละเอียดต่อไปนีB   

มีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนบริษทัฯ จากเดิมบริษทัฯมีทุนจด
ทะเบียนอยู ่ 960 ลา้นบาท เพิ�มเป็น 1,720 ลา้นบาท  โดยออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม 760 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท   และมีรายละเอียดดงันีB   
3.1 ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม 480 ลา้นหุน้ เพื�อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผล 
 



3.2 ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม 40 ลา้นหุน้ เพื�อรองรับการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทัฯตามโครงการ GLOBAL-ESOP   
3.3 ออกเป็นหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนรวม 240 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ
เพื�อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืBอหุน้สามญัจาํนวนรวม 240 ลา้นหน่วย   

4. มีมติใหเ้พิ�มเติมมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครัB งที� 2/2554 ขอ้ 4  เพื�อใหผู้ส้อบบญัชีที�จะนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้
แต่งตัBงมี 2 ท่าน ตามรายละเอียดดงันีB  

  มีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัBง นายพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 
2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3425  แห่งบริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี2554  และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1.45 ลา้นบาท ซึ�งเป็นอตัราเดิม
เท่ากบัปี 2553 

5. มีมติใหย้กเลิกวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัเดิมที�เกี�ยวกบั การจ่ายปันผลในรูปแบบใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืBอหุน้
สามญั และใหแ้กไ้ขวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2554 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครัB งที� 
2/2554 ใหม่ เพื�อใหเ้หมาะสมต่อการพิจารณาเรียงตามลาํดบัที�สอดคลอ้งกบัมติในขอ้ 1-4 ของการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯครัB งที� 3/2554 นีB   และมีรายละเอียดแยกเป็นวาระที�ชดัเจนยิ�งขึBนดงัต่อไปนีB  

  วาระที�  1  : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2553 

 วาระที�  2  : รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2553 

 วาระที�  3  : พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับปี สิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 

 วาระที�  4  : พิจารณาอนุมติั  การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2553 เป็นสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

 วาระที�  5  :  พิจารณาอนุมติักรอบในการจดัโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษทั (ESOP) จาํนวนรวมไม่เกิน 40 ลา้นหุน้   โดยมอบใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูไ้ปดาํเนินการใน
รายละเอียดต่อไป    

 วาระที�  6  : พิจารณาอนุมติัใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืBอหุน้สามญัของบริษทัฯครัB งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิครัB งที� 
1” หรือ “GLOBAL-W1”)  จาํนวน 240,000,000 หน่วย   เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯในอตัรา 4 
หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า  กรณีมีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิเหลือจากการ
คาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  ใหต้ดัเศษทิBงทัBงจาํนวน 

วาระที�  7  : พิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนบริษทัฯ  จากเดิมบริษทัฯมีทุนจดทะเบียนอยู ่ 960 ลา้นบาท เพิ�มเป็น 1,720 
ลา้นบาท  โดยออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม 760 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท    

 วาระที�  8  : พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัส่วนที�เพิ�ม 760 ลา้นหุน้  เพื�อ 

8.1 เพื�อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุน้ปันผล จาํนวนรวม 480 ลา้นหุน้  

8.2 เพื�อรองรับโครงการ ESOP ใหก้รรมการและพนกังานบริษทั จาํนวนรวม 40 ลา้นหุน้ 

8.3 เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืBอหุน้สามญัของบริษทัฯครัB งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ครัB งที� 1” หรือ “GLOBAL-W1”)  จาํนวน 240,000,000 หน่วย  คิดเป็นหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 240 ลา้นหุน้ 



 วาระที�  9 : พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ, หนงัสือรับรองบริษทัฯ ตลอดจนเอกสารสาํคญัอื�นๆของบริษทัฯ  
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

วาระที� 10 : พิจารณาแต่งตัBงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2554 

วาระที� 11 : พิจารณาแต่งตัBงกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 

วาระที� 12 : พิจารณาอนุมติัคณะอนุกรรมการของบริษทัฯ  

วาระที� 13 : พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2554 

วาระที� 14 : พิจารณาอนุมติัใหย้า้ยที�ทาํการสาํนกัใหญ่ของบริษทัฯ   

วาระที� 15 :  พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ, หนงัสือรับรองบริษทัฯ ตลอดจนเอกสารสาํคญัอื�นของบริษทัฯ 
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการยา้ยที�ตัBงสาํนกังานใหญ่   

วาระที� 16 : เรื�องอื�นๆ ( ถา้มี ) 

สาํหรับมติอื�นๆ ยงัคงเป็นไปตามมติกรรมการที�แจง้ไปแลว้ตามหนงัสือแจง้มติคณะกรรมการบริษทัฯครัB งที� 2/2554 เลขที� 
GLOBAL/SET/201103  ลงวนัที� 3 มีนาคม  2554  พร้อมกนันีBบริษทัฯไดแ้กไ้ขแบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4) ใหส้อดคลอ้งกบั
มติที�ประชุมในครัB งนีB   ตามรายละเอียดที�แนบมา  

จึงเรียนมาเพื�อทราบและบริษทัฯขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ที�นีB  

    
 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

                  (นาย วทูิร สุริยวนากลุ)  
                  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

 บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 



(F 53-4)          เอกสารแนบ 

แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษัท  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกดั (มหาชน) 
วนัที�  11 มนีาคม  พ.ศ.2554 

 
ขา้พเจา้บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั) งที+ 2/2554  และครั) งที+ 

3/2554   เมื+อ วนัที+ 2 และ 11 มีนาคม พ.ศ.2554 ตามลาํดบั  เกี+ยวกบัการเพิ+มทุน / จดัสรรหุน้เพิ+มทุนดงัต่อไปนี)  

 1.  การเพิ�มทุน 

  ที+ประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหเ้พิ+มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 960 ลา้นบาท เป็น 1,720 ลา้น
บาท โดยออกหุน้สามญั จาํนวน  760,000,000  หุน้ มูลค่าที+ตราไวหุ้น้ละ 1  บาท รวม 760 ลา้นบาท  

 2. การจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

  ที+ประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหจ้ดัสรรหุน้สามญั จาํนวน  760,000,000 หุน้  มูลค่าที+ตราไวหุ้น้ละ  1  
บาท รวม 760  ลา้นบาท โดยมีรายละ เอียดดงัต่อไปนี)  
  2.1   รายละเอียดการจดัสรร  

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อตัราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 
ราคาขาย 

ต่อหุ้น (บาท) 
วนั เวลา จองซื0อ 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 

.      
เพื+อรองรับการ  240,000,000.        4 : 1      0.00 19 พฤษภาคม 2554   หมายเหตุ 3  
ใชสิ้ทธิของตรา      
สารใบสาํคญั
แสดงสิทธิที+จะ
ซื)อหุน้สามญั  

     

      
หมายเหตุ :   

1/ บริษทัฯกาํหนดรายชื+อผูถื้อหุน้ที+มีสิทธิรับหุน้ปันผลในวนัที+ 24 มีนาคม  2554 และรวบรวมรายชื+อตาม
มาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 ดว้ยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัที+ 25 
มีนาคม 2554  และกาํหนดวนัจ่ายปันผลเป็นวนัที+ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2554 

2./ กรรมการบริษทัฯมีมติจดัโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิ+มทุนของบริษทัฯใหแ้ก่กรรมการและพนกังานทุก
คน ของบริษทั (GLOBAL-ESOP1) เป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 40 ลา้นหุน้ มูลค่าที+ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดย



โครงการนี) มีอาย ุ 5 ปี กรรมการหรือพนกังานที+ซื)อหุน้สามญัของบริษทัฯ จะสามารถขายหรือโอนเปลี+ยน
มือไดเ้มื+อถือไวค้รบ 1 ปี  และขายไดปี้ละหนึ+งครั) ง  ครั) งละไม่เกินร้อยละ 25 โดยมอบใหค้ณะกรรมการ
บริหารของบริษทัฯ เป็นผูไ้ปดาํเนินการในรายละเอียดของโครงการต่อไป 

3./  บริษทัฯออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื)อหุน้สามญัของบริษทัฯครั) งที+ 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิครั) งที+ 1” 
หรือ “GLOBAL-W1”)โดยไม่คิดมูลค่า ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 4 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดง
สิทธิ (กรณีมีเศษใหปั้ดทิ)ง)   ใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื)อหุน้ดงักล่าวมีอาย ุ2 ปี โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย สามารถใชซื้)อหุน้สามญัของบริษทัฯได ้ 1 หุน้ ในราคา  7.50 บาท  และใหใ้ชสิ้ทธิไดใ้นวนัที+ 18 
พฤศจิกายน  2554 , วนัที+ 18 พฤษภาคม 2555 , วนัที+ 16 พฤศจิกายน  2555 และวนัที+ 17 พฤษภาคม  2556 
ตามลาํดบั  

 
           2.2 การดาํเนินการของบริษทั กรณีที+มีเศษของหุน้ 

 ในกรณีที+หุน้สามญัที+เกิดจากการจ่ายหุน้ปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้  บริษทัฯจะจ่าย
เป็นเงินสดใหแ้ทนการจ่ายหุน้ปันผล  ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท  

 

2.3 จาํนวนหุน้คงเหลือที+ยงัมิไดจ้ดัสรร  
 - ไม่มี -  

3. กาํหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมตักิารเพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ในวนัที+ 28 เมษายน  พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
รัชวภิา ชั)น 2 อาคารธารทิพย ์ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขที+ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดย
กาํหนดรายชื+อผูถื้อหุน้ที+มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554  ในวนัพฤหสับดีที+ 24 มีนาคม 2554 และ
ใหร้วบรวมรายชื+อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัศุกร์ที+ 25 มีนาคม 2554 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไข การขอนุญาต 

 4.1 การขออนุมติัจากที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554  

 4.2 การดาํเนินการจดทะเบียนการเพิ+มทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์ และแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั บริคณฑ์
สนธิ และเอกสารอื+น ที+เกี+ยวขอ้ง  กบัการเพิ+มทุน และการยา้ยที+ตั)งสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ 

 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์ ในการนาํหุน้สามญัเพิ+มทุนที+ออกใหม่เขา้จดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพย ์  

 4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์ ในการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื)อหุน้สามญัของ
บริษทัฯครั) งที+ 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิครั) งที+ 1” หรือ “GLOBAL-W1”)  ซึ+งบริษทัฯไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมนั)น  
ไปขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

 5.1 เพื+อจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั  เพื+อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผูถื้อหุน้โดย
การจ่ายหุน้ปันผลแทนการจ่ายเงินสด 



 5.2 เพื+อเป็นการรองรับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื)อหุน้สามญัของบริษทัฯครั) งที+ 1 
(“ใบสาํคญัแสดงสิทธิครั) งที+ 1”  หรือ “GLOBAL-W1”) โดยไม่คิดมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม   

 5.3 เพื+อรองรับการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ ทุกคน ตามโครงการ ESOP 

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 6.1 เพื+อเพิ+มสภาพคล่องในหุน้ของบริษทัฯ 

 6.2 เพื+อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 

 6.3 เพื+อเป็นขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน  ในการทาํงานเพื+อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทัฯ 

  

7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 7.1 นโยบายเงินปันผล  
  บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิที+เหลือ

จากหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที+ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯตามกฎหมาย  หากไม่มีเหตุจาํเป็น
อื+นใดและการจ่ายเงินปันผลนั)นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯอยา่งมีนยัสาํคญั 

 7.2 สิทธิของผูถื้อหุน้ 

  ผูถื้อหุน้ที+ไดรั้บสิทธิการจดัสรรหุน้ปันผล, ผูที้+ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื)อหุน้สามญั
ของบริษทัครั) งที+ 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิครั) งที+ 1” หรือ “GLOBAL-W1”)   ตลอดจนกรรมการและพนกังานของ
บริษทัที+ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัตามโครงการ ESOP  จะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลของบริษทัในอนาคต 
   

8. รายละเอยีดอื�นใดที�จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมตักิารเพิ�มทุน/ 
จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน  

  -ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน  

 

1. วนัประชุมคณะกรรมการครั) งที+ 2/2554         วนัที+  2 มีนาคม  2554 

2. วนัประชุมคณะกรรมการครั) งที+ 3/2554         วนัที+  11 มีนาคม  2554 

3. กาํหนดรายชื+อผูถื้อหุน้ที+มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้         วนัที+ 24 มีนาคม  2554 

4.  รวบรวมรายชื+อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

        วนัที+ 25 มีนาคม  2554 

5. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554          วนัที+ 28 เมษายน  2554 

6. กาํหนดรายชื+อผูมี้สิทธิรับปันผล          วนัที+ 24 มีนาคม  2554 

7.  รวบรวมรายชื+อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้  สาํหรับการรับปันผล 

         วนัที+ 25 มีนาคม  2554 

8.  กาํหนดจ่ายปันผล            วนัที+ 19 พฤษภาคม 2554 
 

  
  

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี) ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 

 

 

 

         ………………………….. 

          ( นายวทูิร  สุริยวนากลุ ) 
           ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร  
          บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) 
 

 

 

 

 

      

 

 


