
ที� GLOBAL/SET/201203 
 

     วนัที� 8 มีนาคม 2555 
 

เรื�อง     แจง้มติคณะกรรมการ (กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 การจ่ายปันผล และการเพิ�มทุนจดทะเบียน)  
 
เรียน     กรรมการผูจ้ดัการ 
             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ที�ประชุมคณะกรรมการ ครั< งที� 2/2555 ของบริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)(“บริษทั”) เมื�อวนัที� 8 มีนาคม 2555  
ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถึง 13.30 น. ไดมี้มติอนุมติัในเรื�องสาํคญั ดงัต่อไปนี<  

        1.  มีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิและจ่ายปันผล ดงันี<  
1.1 อนุมติัจดัสรรเงินกาํไรร้อยละ 5.1 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2554 เป็นเงิน 25.00 ลา้นบาท ใหเ้ป็นเงินสาํรองตาม

กฎหมาย 
1.2 อนุมติัจ่ายปันผล  จากกาํไรสุทธิประจาํปี 2554 ภายหลงัหกัเงินสาํรองตามกฎหมายออกแลว้ โดยจ่ายปันผลใน

รูปแบบต่างๆ ดงันี<  
1.2.1     อนุมติัจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 289,985,369 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้ หุน้ละ 1 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บริษทัฯ ในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าหุน้ทั<งสิ<นไม่เกิน 289,985,369 บาท หรือคิดเป็น
อตัราการจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.20 บาท ต่อหุน้ ทั<งนี<ในกรณีที�ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปัน
ผลแลว้ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท  
1.2.2    อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0222 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 32,220,596.56 บาท 
 
รวมการจ่ายปันผลทั<งในรูปแบบของหุน้ปันผล และ เงินสด  เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.2222 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม
ทั<งสิ<นประมาณ 322,205,965.56 บาท เงินปันผลทั<งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ที�จ่าย ตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด  
 
โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับเงินปันผลทั<งในรูปแบบของหุน้ปันผล และ เงินสดปันผล ในวนัศุกร์ที�23 
มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535  
โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัจนัทร์ที� 26 มีนาคม 2555  และกาํหนดจ่ายเงินปันผล (หุน้ปันผล , เงิน
สดปันผล ) ในวนัศุกร์ที� 11 พฤษภาคม  2555    

 

2. มีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื�อขออนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯใหแ้ก่กรรมการและ
พนกังานทุกคนตามโครงการ GLOBAL_ESOP1 ซึ�งไดข้ออนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 แลว้ เป็น
จาํนวนรวมไม่เกิน 40 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไว ้ หุน้ละ 1 บาท โดยขออนุมติัเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน ใน
ราคาหุน้ละ 1 บาท เพื�อเป็นการตอบแทนกรรมการและพนกังานที�ทุ่มเททาํงานใหก้บับริษทัฯ โดยรายละเอียดอื�นๆ ที�เคย
เสนอขออนุมติัไวจ้ากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ยงัมีรายละเอียดคงเดิม   

  



3. มีมติให้เปลี�ยนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เพื�อซื<อหุ้นสามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื<อหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื<อหุ้นสามญัของบริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) ครั< งที� 1( GLOBAL-W) เนื�องจาก
คณะกรรมการบริษทัมีมติให้จ่ายหุ้นปันผลตามมติขอ้ที� 1.2.1 และบริษทัฯไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจําปี 2554 ในเกี� ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน 
(GLOBAL_ESOP1) เป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 40.00 ลา้นหุน้ ซึ�งบดันี<บริษทัไดมี้การจดัสรรหุน้ตามโครงการนี<ไปแลว้เป็น
จาํนวนรวมไม่เกิน 18.00 ลา้นหุน้  ดว้ยเงื�อนไขของการใชสิ้ทธิตามโครงการ GLOBAL_ESOP1 ที�ให้สิทธิใชไ้ดไ้ม่เกิน
ร้อยละ 25 ภายหลงัที�ถือครบ 1 ปี จึงคาดวา่จะมีหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพิ�มขึ<นถึงสิ<นปี 2556 เป็นจาํนวนไม่เกิน 9.00 ลา้นหุ้น 
จากเหตุผลขา้งตน้จึงเขา้เงื�อนไขการปรับสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ(GLOBAL-W)  ที�ไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือชี<
ชวนการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ที�จะซื<อหุ้นสามญัของบริษทัฯ  โดยการเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัรา
การใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั<งแต่วนัแรกที�ผูถื้อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล(วนัแรกที�ขึ<นเครื�องหมาย XD)  
โดย มีรายละเอียด ดงันี<  

3.1 สูตรในการคาํนวณ 

ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสูตรคาํนวณ ดงันี<  
  
   Price1      = Price 0 x [( A x MP)+BY]  

         [ MP (A+B )] 

 

 อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสูตรคาํนวณ ดงันี<  
Ratio 1   = Ratio 0 x [MP (A+B)] 

    [ ( A x MP)+BY ]  

      โดยที�   
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
 A คือ จาํนวนหุน้สามญัที�เรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้

สามญัเพื�อสิทธิในการรับหุน้ปันผล 
B                              คือ จาํนวนหุน้สามญัที�ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล และเสนอขายตาม     

โครงการ GLOBAL_ESOP1 
 MP            คือ               ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัเฉลี�ยยอ้นหลงั 7 วนั 
BY                        คือ  จาํนวนเงินที�ไดรั้บหกัดว้ยค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ที�ให้สิทธิ

ที�จะแปลง สภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั  หรือให้สิทธิในการซื<อหุ้นสามญั 
สําหรับการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั�วไป และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั รวมกบัเงินที�จะไดรั้บจากการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุน้สามญั หรือใชสิ้ทธิซื<อหุน้สามญั   

 



3.2 ผลการคาํนวณเพื�อปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เป็นดงันี<  

GLOBAL-W 

ราคาใชสิ้ทธิใหม่  =        7.5 x( 1,449,926,849 x 12.0134 )+ 9,000,000        ‘  
         12.0134 x (1,449,926,849+ 289,985,369 +9,000,000) 
   =   6.2210 บาท ต่อหุน้ 
 
อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ =  1 x(12.0134 x (1,449,926,849 + 289,985,369+9,000,000)) 
     (1,449,926,849 x 12.0134)+ 9,000,000   
                                     =   1.2056 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

3.3 วนัที�การเปลี�ยนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิมีผลบงัคบั  
      การเปลี�ยนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่สําหรับ GLOBAL-W มีผลบงัคบัตั<งแต่วนัที� 21 มีนาคม 2555   

เป็นตน้ไป   
กล่าวโดยสรุป 
GLOBAL-W      เดิม  ใหม่ 
ราคาใชสิ้ทธิ(บาท/หุน้)     7.5000  6.2210 
อตัราการใชสิ้ทธิ(ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ) 1.0000  1.2056 
 

4. มีมติให้นาํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  เพื�อพิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนบริษทัฯ จากเดิมบริษทัฯมีทุนจดทะเบียนอยู ่
1,720.00 ลา้นบาท เพิ�มเป็น 2,057,288,401.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวนรวม 337,288,401 หุ้น มูลค่าที�ตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท เพื�อไวร้องรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั  289,985,369 หุน้ ตามมติที�ประชุมในขอ้ 1.2.1 และรองรับการ
ใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื<อหุน้สามญัของบริษทัฯครั< งที� 1 (GLOBAL-W) ตามการปรับสิทธิใหม่ที�มีมติ
ในข้อ 3 จํานวน 47,303,032 หุ้น พร้อมกันนี< ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์บริษทัฯ ตลอดจนเอกสารอื�นที�เกี�ยวขอ้งอัน
เนื�องมาจากการเพิ�มทุน   

5. มีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตั<ง นายพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 2803  หรือ 
นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3425  แห่งบริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์ แอสโซซิเอท จาํกดั  เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี2555  และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1.60  ลา้นบาท(ราคานี<ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการ
สอบบญัชี) ซึ�งมากกวา่ปีที�ผา่นมาเพียง 0.15 ลา้นบาท เท่านั<น เนื�องจากในปี 2555 บริษทัมีแผนขยายกิจการสาขาเพิ�มขึ<น
ประมาณ 4-7 สาขา 

6. มีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตั<ง นายวทูิร สุริยวนากลุ , นายสุรศกัดิi  จนัโทริ, นางวารุณี สุริยวนากลุ 
และนางสาวชุติกาญจน์ ศรีแสงจนัทร์  กรรมการที�ออกตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ�ง 

7. มีมติใหเ้สนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท 
เท่ากบัปีก่อน  โดยหมายถึงเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นพนกังานประจาํของบริษทั และรวมถึงค่าเบี<ยประชุม
ของกรรมการทุกคณะ 

8. มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ในวนัพธุที� 18 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น.  ณ หอ้งแกรนดรั์ชดา ชั<น5 
อาคารธารทิพย ์โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขที� 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้
ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ในวนัศุกร์ที� 23 มีนาคม 2555 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 



225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัจนัทร์ที� 
26 มีนาคม 2555 

 

9. มีมติอนุมติัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ  ดงันี<  

วาระที�  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2554 

วาระที�  2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2554 

วาระที�  3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับปี สิ<นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2554 

วาระที�  4  พิจารณาอนุมติั  การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2554 เป็นสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

วาระที�  5  พิจารณาอนุมติัราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ตามโครงการ
GLOBAL_ESOP1 ในราคาหุน้ละ 1 บาท   โดยรายละเอียดอื�นใหเ้ป็นไปตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554  

วาระที�  6  พิจารณาอนุมติัการเปลี�ยนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เพื�อซื<อหุน้สามญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื<อหุน้
สามญัของบริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) ครั< งที� 1 (GLOBAL-W) ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ครั< งที� 2/2555 ขอ้ 3 

วาระที�  7   พิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนบริษทัฯเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม  337,288,401 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท  

วาระที�  8  พิจารณาอนุมติใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์บริษทัฯ ตลอดจนเอกสารอื�นที�เกี�ยวขอ้งอนัเนื�องมาจากการเพิ�มทุน    

วาระที�  9  พิจารณาอนุมติจดัสรรหุน้สามญัส่วนที�เพิ�ม  337,288,401 หุน้  เพื�อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุน้ปันผล จาํนวน
รวม 289,985,369 หุน้ และรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อGLOBAL-W ที�เหลืออยูต่ามการปรับสิทธิใหม่จาํนวน 
47,303,032 หุน้ 

วาระที�  10   พิจารณาแต่งตั<งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2555 

วาระที�  11   พิจารณาแต่งตั<งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 

วาระที�  12   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2555 

 วาระที�  13   เรื�องอื�นๆ ( ถา้มี ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ทั<งนี<กาํหนดการต่างๆ เกี�ยวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 และจ่ายปันผล สามารถสรุปไดต้ามตารางต่อไปนี<  

 

1. กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิi เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้         วนัที� 23 มีนาคม  2555 

2.  รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

        วนัที� 26 มีนาคม  2555 

3. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555          วนัที� 18 เมษายน  2555 

4. กาํหนดรายชื�อผูมี้สิทธิi รับปันผล          วนัที� 23 มีนาคม  2555 

5.  รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้  สาํหรับการรับปันผล 

        วนัที� 26  มีนาคม  2555 

6.  กาํหนดจ่ายปันผล           วนัที� 11 พฤษภาคม 2555 
 

   จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 

 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

      (นายวทูิร สุริยวนากลุ)  
     ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

  บริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 


