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แบบรายงานการเพิมทุน 
บริษัท  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 

วันที  27 กมุภาพันธ์  2557 

 

ขา้พเจา้บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครังที 1/2557   เมือวนัที 

27 กุมภาพนัธ์ 2557  เกียวกบัการเพิมทุน / จดัสรรหุน้เพิมทุนดงัต่อไปนี 

 1.  การเพิมทุน 
  ทีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 2,613,217,324.00 บาท เป็น 

3,048,753,544.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จํานวน 435,536,220 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 

435,536,220.00 บาท 

       ทงันี ก่อนดาํเนินการเพิมทุนดงักล่าว บริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 

2,613,333,247 บาท เป็น 2,613,217,324 บาท โดยวิธีการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนทียงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 

115,923 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) กาํหนดว่า บริษทัจะสามารถเพิมทุนจดทะเบียนไดก้ต่็อเมือหุน้ทงัหมดของ

บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีทีมีหุน้ทียงัจาํหน่ายไม่ครบ หุน้ทีเหลือ

ตอ้งเป็นหุน้ทีออกเพือรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

  2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน 

  ทีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหจ้ดัสรรหุน้สามญั จาํนวน  435,536,220 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ  1  

บาท รวม 435,536,220.00  บาท โดยมีรายละ เอียดดงัต่อไปนี 

  2.1   รายละเอียดการจดัสรร  

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น (บาท) 

วัน เวลา จองซือ และชําระ

เงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

รองรับการจ่าย

ปันผลแก่ผูถ้ือ

หุน้เดิม 

435,536,220   บริษทัฯจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่

ผูถ้ือหุน้เดิม ในอตัราส่วน 6 

หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล 

   หมายเหตุ 1 

      

      

      

หมายเหตุ :   
1/ บริษทัฯกาํหนดรายชือผูถ้ือหุ้นทีมีสิทธิรับหุ้นปันผลในวนัที 17 มีนาคม  2557 และรวบรวมรายชือตาม

มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที           

18 มีนาคม  2557  และกาํหนดวนัจ่ายปันผลเป็นวนัที  29 เมษายน 2557 



 

           2.2 การดาํเนินการของบริษทั กรณีทีมีเศษของหุน้ 
 ในกรณีทีหุน้สามญัทีเกิดจากการจ่ายหุน้ปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้  บริษทัฯจะจ่าย

เป็นเงินสดใหแ้ทนการจ่ายหุน้ปันผล  ในอตัราหุน้ละ 0.16666666641 บาท  
 
2.3 จาํนวนหุน้คงเหลือทียงัมิไดจ้ดัสรร  
  -ไม่มี- 

3. กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน 

กาํหนดวนัประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2557 ในวันที 9 เมษายน  2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง       

แกรนด์รัชดา  ชัน 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที 247 ถนนรัชดาภิ เษก ดินแดง 

กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  2557  ในวนัจนัทร์ที 17 

มีนาคม 2557 และใหร้วบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัองัคารที 18 มีนาคม 2557 

4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง และเงือนไข การขอนุญาต 

 4.1 การขออนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2557  

 4.2 การดาํเนินการจดทะเบียนการเพิมทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์ และแกไ้ข บริคณฑส์นธิ ตลอดจน

เอกสารอืน ทีเกียวขอ้งกบัการเพิมทุนของบริษทัฯ 

 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์ ในการนาํหุน้สามญัเพิมทุนทีออกใหม่เขา้จดทะเบียนกบั

ตลาดหลกัทรัพย ์  

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเพิม 
 5.1 เพือจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทั  เพือเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผูถ้ือหุน้โดย

การจ่ายหุน้ปันผลแทนการจ่ายเงินสด 
      

6. ประโยชน์ทีบริษัทจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน 

 6.1 เพือเพิมสภาพคล่องในหุน้ของบริษทัฯ 

 6.2 เพือรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ 

   

7. ประโยชน์ทีผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน 
 7.1 นโยบายเงินปันผล  
  บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิทีเหลือ

จากหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯตามกฎหมาย  หากไม่มีเหตุจาํเป็น

อืนใดและการจ่ายเงินปันผลนนัไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯอยา่งมีนยัสาํคญั 

 
 7.2 สิทธิของผูถ้ือหุน้ 



  ผูถ้ือหุน้ทีไดรั้บสิทธิการจดัสรรหุน้ปันผล  จะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลของบริษทัในอนาคต 

   
8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/ 

จัดสรรหุ้นเพิมทุน  
  -ไม่มี 

 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน  

 

1. วนัประชุมคณะกรรมการครังที 1/2557        วนัที  27 กุมภาพนัธ์  2557 

2. กาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้         วนัที 17 มีนาคม  2557 

3.  รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้ สาํหรับการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 

        วนัที 18 มีนาคม  2557 

4. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2557          วนัที  9  เมษายน  2557 

5. กาํหนดรายชือผูมี้สิทธิรับปันผล         วนัที 17 มีนาคม  2557 

6.  รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิด

สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้  สาํหรับการรับปันผล 

        วนัที 18 มีนาคม  2557 

7.  กาํหนดจ่ายปันผล            วนัที 29 เมษายน 2557 

 

 บริษทัขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 
 
         ………………………….. 
          ( นายวิทูร  สุริยวนากุล ) 
           ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  
          บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) 
      

 


