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แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษัท  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกดั (มหาชน) 
วนัที�  12  มนีาคม  พ.ศ.2555 

 
ขา้พเจา้บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทัฯครั) งที+ 2/2555  

เมื+อ วนัที+ 8 มีนาคม พ.ศ.2555  และมติคณะกรรมการบริษทัฯครั) งที+ 3/2555  เมื+อวนัที+ 12 มีนาคม  พ.ศ.2555  
เกี+ยวกบัการเพิ+มทุน / จดัสรรหุน้เพิ+มทุนดงัต่อไปนี)  

 1.  การเพิ�มทุน 

  ที+ประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหเ้พิ+มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1,720 ลา้นบาท เป็น 
2,055,999,992.00 บาท โดยออกหุน้สามญั จาํนวน 335,999,992 หุน้ มูลค่าที+ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 
335,999,992.00 บาท  

 2. การจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

  ที+ประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหจ้ดัสรรหุน้สามญั จาํนวน  335,999,992 หุน้ มูลค่าที+ตราไวหุ้น้ละ  1  
บาท รวม 335,999,992.00  บาท โดยมีรายละ เอียดดงัต่อไปนี)  
  2.1   รายละเอียดการจดัสรร  
จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อตัราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 
ราคาขาย 

ต่อหุ้น (บาท) 
วนั เวลา จองซื1อ และชําระ

เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม 289,985,369        5 : 1 0.00 บริษทัฯจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิม ในอตัราส่วน 5 
หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล 

   หมายเหตุ 1 

เพื+อรองรับการ 
ใชสิ้ทธิของตรา 
สารใบสาํคญั
แสดงสิทธิที+จะ
ซื)อหุน้สามญั 

46,014,623 1 : 1.200 6.250 บริษทัฯปรับสิทธิของผูถื้อ
GLOBAL-W ใหส้อดคลอ้ง
กบัเงื+อนไขการปรับสิทธิ
ใหม่ 

  หมายเหตุ 2 

      
      
หมายเหตุ :   

1/ บริษทัฯกาํหนดรายชื+อผูถื้อหุน้ที+มีสิทธิรับหุน้ปันผลในวนัที+ 23 มีนาคม  2555 และรวบรวมรายชื+อตาม
มาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 ดว้ยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัที+ 26 
มีนาคม  2555  และกาํหนดวนัจ่ายปันผลเป็นวนัที+ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 

2/ บริษทัฯปรับสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื)อหุน้สามญัของบริษทัฯครั) งที+ 1 (GLOBAL-W) 
ตามเงื+อนไขการปรับสิทธิเมื+อบริษทัฯจ่ายหุน้ปันผล   จากเดิมอตัราการใชสิ้ทธิคือ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดง
สิทธิ : 1 หุน้สามญั  ปรับใหม่เป็น 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 1.200 หุน้สามญั และปรับราคาการใช้
สิทธิใหม่ จากเดิม 7.50 บาท ต่อหุน้  ปรับใหม่เป็น 6.250 บาท ต่อหุน้ ซึ+งเป็นการปรับสิทธิตามเงื+อนไขการ
ปรับสิทธิ 



 
           2.2 การดาํเนินการของบริษทั กรณีที+มีเศษของหุน้ 

 ในกรณีที+หุน้สามญัที+เกิดจากการจ่ายหุน้ปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้  บริษทัฯจะจ่าย
เป็นเงินสดใหแ้ทนการจ่ายหุน้ปันผล  ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท  

 

2.3 จาํนวนหุน้คงเหลือที+ยงัมิไดจ้ดัสรร  
  -ไม่มี- 
 

3. กาํหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมตักิารเพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ในวนัที+ 18 เมษายน  พ.ศ.2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
แกรนดรั์ชดา ชั)น 5 อาคารธารทิพย ์ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขที+ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายชื+อผูถื้อหุน้ที+มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2555  ในวนัศุกร์ที+ 23 
มีนาคม 2555 และใหร้วบรวมรายชื+อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัจนัทร์ที+ 26 มีนาคม 2555 

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

 4.1 การขออนุมติัจากที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555  

 4.2 การดาํเนินการจดทะเบียนการเพิ+มทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์ และแกไ้ข บริคณฑส์นธิ ตลอดจน
เอกสารอื+น ที+เกี+ยวขอ้งกบัการเพิ+มทุนของบริษทัฯ 

 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์ ในการนาํหุน้สามญัเพิ+มทุนที+ออกใหม่เขา้จดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพย ์  

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

 5.1 เพื+อจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั  เพื+อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผูถื้อหุน้โดย
การจ่ายหุน้ปันผลแทนการจ่ายเงินสด 

     5.2 เพื+อรองรับการปรับสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื)อหุน้สามญัเพิ+มทุนของบริษทัฯครั) ง
ที+ 1 (GLOBAL-W)   

  

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 6.1 เพื+อเพิ+มสภาพคล่องในหุน้ของบริษทัฯ 

 6.2 เพื+อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 

   

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  และ  ผูที้+ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื)อหุน้
สามญัของบริษทัครั) งที+ 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิครั) งที+ 1” หรือ “GLOBAL-W”) จะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลของบริษทั
ในอนาคต 
   

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

  -ไม่มี 

 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน  

 

1. วนัประชุมคณะกรรมการครั) งที+ 2/2555         วนัที+  8 มีนาคม  2555 

2. กาํหนดรายชื+อผูถื้อหุน้ที+มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้         วนัที+ 23 มีนาคม  2555 

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

        วนัที+ 26 มีนาคม  2555 

4. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555          วนัที+ 18 เมษายน  2555 

5. กาํหนดรายชื+อผูมี้สิทธิรับปันผล          วนัที+ 23 มีนาคม  2555 

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

         วนัที+ 26  มีนาคม  2555 

7.  กาํหนดจ่ายปันผล            วนัที+ 11 พฤษภาคม 2555 

   

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี) ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 

 

 

         ………………………….. 

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

 

 


