
ที� GLOBAL/20120301 
 

     วนัที� 12 มีนาคม 2555 
 

เรื�อง     แจง้มติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯใหม่เกี�ยวกบัการจดัโครงการGLOBAL-ESOP1,แกไ้ขมูลค่าการเพิ�มทุน, ยกเลิก
วาระที� 6  และจดัวาระใหม่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555  

 
เรียน     กรรมการผูจ้ดัการ 
             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามที�บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)(“บริษทั”)  ไดแ้จง้มติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครัF งที� 2/2555 เพื�อ
กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 พร้อมมีการกาํหนดวาระประชุมใหท้ราบมาแลว้นัFน   ดว้ยบริษทัฯไดพิ้จารณา
ทบทวนใหม่ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครัF งที� 3/2555  ซึ�งจดัใหมี้ขึFนในวนัที� 12 มีนาคม  2555 จึงมีมติอนุมติัในเรื�อง
สาํคญัดงัต่อไปนีF  

1. ยกเลิกมติตามขอ้ 2 เดิม  ทัFงนีF เพื�อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ.32/2551 เรื�องการเสนอ
ขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังานในขอ้ 7 ซึ�งกาํหนดไวว้า่การเสนอขายตามโครงการESOP 
จะตอ้งเสนอขายครัF งแรกภายในหนึ�งปีนบัแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติั   ที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญั
ประจาํปี 2554 ไดมี้มติอนุมติักรอบในการการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯใหแ้ก่กรรมการและพนกังานตาม
โครงการ GLOBAL_ESOP1 เป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 40 ลา้นหุน้  มูลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท  แตไ่ม่ไดข้ออนุมติัใน
เรื�องราคาเสนอขายไว ้ ดงันัFนจึงยงัไม่ไดจ้ดัสรร  มาบดันีFโครงการดงักล่าวจะหมดอายใุนการจดัสรรครัF งแรกในวนัที� 
28 เมษายน  2555 นีF   ทางบริษทัฯเกรงวา่จะดาํเนินการจดัสรรไม่ทนักาํหนดเวลาดงักล่าว  จึงมีมติใหม่เป็น 

“ มีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เพื�อขออนุมติัเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯใหแ้ก่กรรมการ
และพนกังาน(GLOBAL_ESOP1)  เป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 40 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
หุน้ละ 1 บาท   ทัFงนีF เพื�อเป็นการตอบแทนกรรมการและพนกังานที�ทุ่มเททาํงานใหก้บับริษทัฯ  โครงการนีF มีอาย ุ5 ปี 
โดยกรรมการและพนกังานที�ไดรั้บการจดัสรรหุน้ตามโครงการGLOBAL_ESOP1 นีFจะสามารถขายหรือโอนหุน้ที�
ไดรั้บจดัสรรนีFไดปี้ละครัF งๆละไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี เท่านัFน  โดยในรายละเอียดมอบใหค้ณะกรรมการบริหารเป็น
ผูด้าํเนินการ” 

2. ยกเลิกมติตามขอ้ 3 เดิม  เรื�องการเปลี�ยนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืFอหุน้
สามญัของบริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) ครัF งที� 1 (GLOBAL-W)  เพื�อใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขการปรับ
สิทธิที�ระบุไวใ้น “ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืFอหุน้สามญัของบริษทั สยาม
โกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ครัF งที� 1 (GLOBAL-W)”  โดยมีมติใหม่เป็น 

“มีมติใหมี้การเปลี�ยนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เพื�อซืFอหุน้สามญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืFอหุน้
สามญัของบริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ครัF งที� 1 ( GLOBAL-W)  เนื�องจากคณะกรรมการบริษทัมีมติ
ใหจ่้ายหุน้ปันผลตามมติขอ้ที� 1.2.1 ของที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครัF งที� 2/2555  วา่ใหมี้การเปลี�ยนแปลงราคา
การใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัFงแต่วนัแรกที�ผูถื้อหุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรับหุน้ปันผล(วนัแรก
ที�ขึFนเครื�องหมาย XD)  โดย มีรายละเอียด ดงันีF” 



2.1 สูตรในการคาํนวณ 

ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสูตรคาํนวณ ดงันีF  
  
   Price1       = Price 0 x  A  

        [ A+B ] 

 

 อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสูตรคาํนวณ ดงันีF  
   Ratio 1    = Ratio 0 x [A+B] 

                A  

      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  

 

2.2 ผลการคาํนวณเพื�อปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เป็นดงันีF  

GLOBAL-W 

ราคาใชสิ้ทธิใหม่  =        7.5 x 1,449,926,849      ‘  
        (1,449,926,849+ 289,985,369) 
   =   6.250 บาท ต่อหุน้ 
 
อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ =  1 x(1,449,926,849 + 289,985,369) 
        1,449,926,849    
                                     =   1.200 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

2.3 วนัที�การเปลี�ยนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิมีผลบงัคบั  
      การเปลี�ยนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่สําหรับ GLOBAL-W มีผลบงัคบัตัFงแต่วนัที� 21 มีนาคม 2555   

เป็นตน้ไป  ซึ�งเป็นวนัแรกที�ขึFนเครื�องหมาย XD 
กล่าวโดยสรุป 
GLOBAL-W       เดิม  ใหม่ 
ราคาใชสิ้ทธิ(บาท/หุน้)      7.500  6.250 
อตัราการใชสิ้ทธิ(ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ)  1.000  1.200              
 
 



3. ยกเลิกมติตามขอ้ 4 เดิม เรื�องการเพิ�มทุน โดยมีมติใหม่เป็น 
“มีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เพื�อพิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนบริษทัฯ จากเดิมบริษทัฯมีทุนจดทะเบียนอยู ่
1,720.00 ลา้นบาท เพิ�มเป็น 2,055,999,992.00 บาท โดยออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม 335,999,992 หุ้น มูลค่าที�ตรา
ไว ้หุ้นละ 1 บาท  เพื�อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั  289,985,369 หุ้น ตามมติที�ประชุมในขอ้ 1.2.1 (การ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครัF งที� 2/2555) และรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืFอหุ้นสามญั
ของบริษทัฯครัF งที� 1 (GLOBAL-W) ตามการปรับสิทธิใหม่ที�มีมติในขอ้ 2 จาํนวน 46,014,623 หุ้น พร้อมกนันีF ให้
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์บริษทัฯ ตลอดจนเอกสารอื�นที�เกี�ยวขอ้งอนัเนื�องมาจากการเพิ�มทุน” 
   

4. ดว้ยการเปลี�ยนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิแก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซืFอหุ้นสามญัของบริษทัฯครัF งที� 1 
(GLOBAL-W)  เป็นสิ�งที�บริษทัฯผูอ้อกหลกัทรัพยพึ์งกระทาํไดต้ามเงื�อนไขการปรับสิทธิเมื�อมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึFนกระทบต่อสิทธิของผูถื้อ GLOBAL-W โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น ดงันัFนจึงขอยกเลิกวาระใน
การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 วาระที� 6 เดิม  ดงันัFน จึงมีมติอนุมติัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2555 เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครัF งที� 3/2555 ดงันีF  
 

วาระที�  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2554 

วาระที�  2   รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2554 

วาระที�  3   พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับปี สิFนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2554 

วาระที�  4   พิจารณาอนุมติั  การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2554 เป็นสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

วาระที�  5   พิจารณาอนุมติักรอบในการจดัโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของ
บริษทั (GLOBAL_ESOP1) จาํนวนรวมไม่เกิน 40 ลา้นหุน้  มูลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท  ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 
บาท  และใหก้รรมการและพนกังานที�ไดรั้บการจดัสรรสามารถขายหรือโอนเปลี�ยนมือไดปี้ละไม่เกินร้อยละ 25  
โครงการมีอาย ุ5 ปี  โดยรายละเอียดมอบใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูด้าํเนินการ 

วาระที�  6    พิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนบริษทัฯเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม  335,999,992 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท  

วาระที�  7   พิจารณาอนุมติใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์บริษทัฯ ตลอดจนเอกสารอื�นที�เกี�ยวขอ้งอนัเนื�องมาจากการเพิ�มทุน    

วาระที�  8    พิจารณาอนุมติจดัสรรหุน้สามญัส่วนที�เพิ�ม  335,999,992 หุน้  เพื�อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุน้ปันผล จาํนวน
รวม 289,985,369 หุน้ และรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อGLOBAL-W ที�เหลืออยูต่ามการปรับสิทธิใหม่จาํนวน 
46,014,623 หุน้ 

วาระที�  9    พิจารณาแต่งตัFงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2555 

วาระที�  10   พิจารณาแต่งตัFงกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 

วาระที�  11   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2555 

 วาระที�  12   เรื�องอื�นๆ ( ถา้มี ) 

 

 

 



   จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ  และขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ที�นีF  
 

 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

      (นายวทูิร สุริยวนากลุ)  
     ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

  บริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 


