
ท่ี GLOBAL/SET/201304 

 

        วนัท่ี 21  กมุภาพนัธ์  2556 

 

เร่ือง     แจง้มติคณะกรรมการ (กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 การจ่ายปันผล และการเพิ่มทุนจดทะเบียน)  

 

เรียน     กรรมการผูจ้ดัการ 

             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2556 ของบริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)(“บริษทั”) เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 

2556  ระหวา่งเวลา  19.30 น. ถึง 21.30 น. ไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

        1.  มีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิและจ่ายปันผล ดงัน้ี 

1.1 อนุมติัจดัสรรเงินกาํไรร้อยละ 5.0082 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2555 เป็นเงิน 30.50 ลา้นบาท ใหเ้ป็นเงินสาํรองตาม

กฎหมาย 

1.2 อนุมติัจ่ายปันผล จากกาํไรสุทธิประจาํปี 2555 ภายหลงัหักเงินสํารองตามกฎหมายออกแลว้ โดยจ่ายปันผลใน

รูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

1.2.1     อนุมติัจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 358,611,964 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้ หุน้ละ 1 บาท 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บริษทัฯ ในอตัรา  6 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าหุน้ทั้งส้ินไม่เกิน 358,611,964.00 บาท (สาม

ร้อยหา้สิบแปดลา้นหกแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัเกา้ร้อยหกสิบส่ีบาทถว้น) หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 

0.1666666666666670 บาท (ทศนิยม 16 ตาํแหน่ง) ต่อหุน้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการ

จดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1666666666666670 บาท 

(ทศนิยม 16 ตาํแหน่ง)  

1.2.2    อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ0.0185185185185185  บาท (ทศนิยม 16 ตาํแหน่ง) หรือคิดเป็น

จาํนวนเงินไม่เกิน 39,845,773.78 บาท (สามสิบเกา้ลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหา้พนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบแปด

สตางค)์ 

 

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุน้ปันผล และ เงินสด  เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.1851851851851850 บาท (ทศนิยม 

16 ตาํแหน่ง)  คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 398,457,737.78 บาท (สามร้อยเกา้สิบแปดลา้นส่ีแสนหา้หม่ืน

เจด็พนัเจด็ร้อยสามสิบเจด็บาทเจ็ดสิบแปดสตางค)์ เงินปันผลทั้งหมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมาย

กาํหนด  

 

โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุน้ปันผล และ เงินสดปันผล ในวนัจนัทร์ท่ี 11 

มีนาคม 2556 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535  

โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัองัคารท่ี 12 มีนาคม 2556  และกาํหนดจ่ายเงินปันผล (หุน้ปันผล , เงิน

สดปันผล ) ในวนัศุกร์ท่ี  3 พฤษภาคม  2556    

 



2. มีมติให้เปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) คร้ังท่ี 1( GLOBAL-W) เน่ืองจาก

คณะกรรมการบริษทัมีมติใหจ่้ายหุน้ปันผลตามมติขอ้ท่ี 1.2.1 จึงเขา้เง่ือนไขการปรับสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ

(GLOBAL-W)  ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ  โดย

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูถื้อหุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรับ

หุน้ปันผล(วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XD)  โดย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 สูตรในการคาํนวณ 

ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรคาํนวณ ดงัน้ี 

  

   Price1       = Price 0 x  A  

        [ A+B ] 

 

 อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรคาํนวณ ดงัน้ี 

   Ratio 1    = Ratio 0 x [A+B] 

                A  

      โดยท่ี   

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

 A คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้

สามญัเพ่ือสิทธิในการรับหุน้ปันผล 

B   คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล  

 

2.2 ผลการคาํนวณเพ่ือปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เป็นดงัน้ี 

GLOBAL-W 

ราคาใชสิ้ทธิใหม่   =        6.25 x 2,151,671,784      ‘  
        (2,151,671,784+ 358,611,964) 

   =   5.357 บาท ต่อหุน้ 

 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ =  1.2 x(2,151,671,784 + 358,611,964) 

        2,151,671,784    

                                             =   1.400 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

2.3 วนัท่ีการเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิมีผลบงัคบั  

การเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่สาํหรับ GLOBAL-W มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี  7 มีนาคม 2556  เป็นตน้ไป   

ซ่ึงเป็นวนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XD  กล่าวโดยสรุป 



 

 

GLOBAL-W      เดิม  ใหม่ 

ราคาใชสิ้ทธิ(บาท/หุน้)     6.250  5.357 

อตัราการใชสิ้ทธิ(ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ) 1.200  1.400 

 

3. มีมติให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  เพ่ือพิจารณาอนุมติัเพิ่มทุนบริษทัฯ จากเดิมบริษทัฯมีทุนจดทะเบียนอยู ่

2,239,999,926.00 บาท เพ่ิมเป็น 2,613,333,247.00 บาท โดยออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม 373,333,321 หุน้ มูลค่าท่ีตรา

ไว ้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือไวร้องรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั  358,611,964 หุ้น ตามมติท่ีประชุมในขอ้ 1.2.1 และรองรับ

การใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 (GLOBAL-W) ตามการปรับสิทธิใหม่ท่ีมี

มติในขอ้ 2 จาํนวน 14,721,357  หุ้น พร้อมกนัน้ีให้แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิบริษทัฯ ตลอดจนเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

อนัเน่ืองมาจากการเพิ่มทุน   

4. มีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นายพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803  หรือ 

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425  แห่งบริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์ แอสโซซิเอท จาํกดั  เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี2556  และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) (ราคาน้ี

ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี) ซ่ึงมากกวา่ปีท่ีผา่นมา 400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถว้น) เน่ืองจากในปี 2556 บริษทัมี

แผนขยายกิจการสาขาเพิ่มข้ึนประมาณ 12 สาขา 

5. มีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร , รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ ์และ นายอนวชั 

สุริยวนากลุ  กรรมการท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  

6. มีมติใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท 

(หกลา้นบาทถว้น) เท่ากบัปีก่อน  โดยหมายถึงเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นพนกังานประจาํของบริษทั และ

รวมถึงค่าเบ้ียประชุมของกรรมการทุกคณะ 

7. มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ในวนัพฤหสับดีท่ี 4 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.  ณ หอ้งเจา้พระยา

บอลรูม ชั้น 2โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ี

มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ในวนัจนัทร์ท่ี 11 มีนาคม 2556 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นใน             

วนัองัคารท่ี 12 มีนาคม 2556 

8. มีมติอนุมติัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ  ดงัน้ี 

 

วาระท่ี  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 

วาระท่ี  2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2555 

วาระท่ี  3    พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

วาระท่ี  4    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2555 เป็นสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

วาระท่ี  5    พิจารณาอนุมติัเพิ่มทุนบริษทัฯเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม  373,333,321 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท 



วาระท่ี  6    พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิบริษทัฯ ตลอดจนเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอนัเน่ืองมาจากการเพิ่มทุน 

วาระท่ี  7    พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัส่วนท่ีเพิ่ม  373,333,321 หุน้  เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุน้ปันผล จาํนวน

รวม 358,611,964 หุน้ และรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อGLOBAL-W ท่ีเหลืออยูต่ามการปรับสิทธิใหม่จาํนวน 

14,721,357 หุน้  

วาระท่ี  8    พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556 

วาระท่ี  9    พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

วาระท่ี  10  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 

วาระท่ี  11  เร่ืองอ่ืนๆ ( ถา้มี ) 

 

 ทั้งน้ีกาํหนดการต่างๆ เก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 และจ่ายปันผล สามารถสรุปไดต้ามตารางต่อไปน้ี 

 

1. กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ วนัจนัทร์ท่ี 11 มีนาคม  2556 

2.  รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

วนัองัคารท่ี 12 มีนาคม  2556 

3. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 วนัพฤหสับดีท่ี 4 เมษายน  2556 

4. กาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธ์ิรับปันผล วนัจนัทร์ท่ี 11 มีนาคม  2556 

5.  รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้  สาํหรับการรับปันผล 

วนัองัคารท่ี 12 มีนาคม  2556 

6.  กาํหนดจ่ายปันผล วนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2556 

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

      (นายวทิูร สุริยวนากลุ)  

     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

  บริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 


