
ที GLOBAL/SET/201402 

 

        วนัที  27  กุมภาพนัธ์  2557 

 

เรือง     แจง้มติคณะกรรมการ (กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2557 การจ่ายปันผล และการเพิมทุนจดทะเบียน)  

 

เรียน     กรรมการผูจ้ดัการ 

             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 1/2557 ของบริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)(“บริษทั”) เมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 

2557  ระหว่างเวลา  15.00 น. ถึง 17.30 น. ไดมี้มติอนุมติัในเรืองสาํคญั ดงัต่อไปนี 

        1.  มีมติใหน้าํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิและจ่ายปันผล ดงันี 

1.1 อนุมติัจดัสรรเงินกาํไรร้อยละ 5.01 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 เป็นเงิน 44.30 ลา้นบาท ใหเ้ป็นเงินสาํรองตาม

กฎหมาย 

1.2 อนุมัติจ่ายปันผล จากกาํไรสุทธิประจําปี 2556 ภายหลังหักเงินสํารองตามกฎหมายออกแลว้ โดยจ่ายปันผลใน

รูปแบบต่างๆ ดงันี 

1.2.1     อนุมติัจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 435,536,220 หุ้น มูลค่าทีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท 

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ ในอตัรา  6 หุน้เดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทงัสิ นไม่เกิน 435,536,220.00 บาท (สีร้อย

สามสิบห้าล้านห้าแสนสามหมืนหกพันสองร้อยยีสิบบาทถ้วน)หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 

0.16666666641 บาท (ทศนิยม 11 ตาํแหน่ง) ต่อหุ้น ทงันีในกรณีทีผูถ้ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจัดสรร

หุน้ปันผลแลว้ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.16666666641 บาท(ทศนิยม 11 

ตาํแหน่ง)   

1.2.2    อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ0.01851851849  บาท(ทศนิยม 11 ตาํแหน่ง)  หรือคิดเป็นจาํนวน

เงินไม่เกิน 48,392,913.33 บาท (สีสิบแปดลา้นสามแสนเกา้หมืนสองพนัเกา้ร้อยสิบสามบาทสามสิบสามสตางค)์ 

 

รวมการจ่ายปันผลทงัในรูปแบบของหุน้ปันผล และ เงินสด  เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.1851851849 บาท(ทศนิยม 10 

ตาํแหน่ง) คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทงัสิ นประมาณ 483,929,133.33 บาท (สีร้อยแปดสิบสามลา้นเกา้แสนสองหมืนเกา้

พนัหนึงร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค)์ เงินปันผลทงัหมดจะถูกหกัภาษี ณ ทีจ่าย ตามอตัราทีกฎหมาย

กาํหนด  

 

โดยกาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิรับเงินปันผลทงัในรูปแบบของหุน้ปันผล และ เงินสดปันผล ในวนัจนัทร์ที 17 

มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535  

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัองัคารที 18 มีนาคม 2557  และกาํหนดจ่ายเงินปันผล (หุน้ปันผล , เงิน

สดปันผล ) ในวนัองัคารที 29 เมษายน 2557    

 

 

2. มีมติให้นําเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  เพือพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนบริษทัฯ จากเดิมบริษทัฯมีทุนจด

ทะเบียนอยู่ 2,613,333,247.00 บาท เป็น 2,613,217,324.00 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนทียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย



จาํนวน 115,923 หุน้ มูลค่าทีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท  พร้อมกนันีให้แกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิบริษทัฯ ตลอดจนเอกสาร

อืนทีเกียวขอ้งอนัเนืองมาจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ   

3. มีมติให้นาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  เพือพิจารณาอนุมติัเพิมทุนบริษทัฯ จากเดิมบริษทัฯมีทุนจดทะเบียนอยู ่

2,613,217,324.00 บาท เพิมเป็น 3,048,753,544.00 บาท โดยออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม 435,536,220 หุน้ มูลค่าทีตรา

ไว ้หุน้ละ 1 บาท เพือไวร้องรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 435,536,220   หุน้ ตามมติทีประชุมในขอ้ 1.2.1  พร้อมกนันี

ใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิบริษทัฯ ตลอดจนเอกสารอืนทีเกียวขอ้งอนัเนืองมาจากการเพิมทุน   

 

4. มีมติใหน้าํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แต่งตงั นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 2803  หรือ 

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3425  แห่งบริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์ แอสโซซิเอท จาํกดั  เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี2557  และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) (ราคานี

ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี)  

5. มีมติใหน้าํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แต่งตงั นายวิทูร สุริยวนากุล , นางวารุณี สุริยวนากุล ,นายสุรศกัดิ จนัโทริ 

กรรมการทีออกตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึง   

6. มีมติใหเ้สนอทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท 

(หกลา้นบาทถว้น) เท่ากบัปีก่อน  โดยหมายถึงเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการทีไม่ไดเ้ป็นพนกังานประจาํของบริษทั และ

รวมถึงค่าเบียประชุมของกรรมการทุกคณะ 

7. มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2557 ในวนัพุธที 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น.  ณ หอ้งแกรนด์รัชดา  ชนั 5  

อาคารธารทิพย ์โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขที 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้

ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2557 ในวนัจันทร์ที 17 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 

225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน             

วนัองัคารที 18 มีนาคม 2557 

8. มีมติอนุมติัวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2557 เพือพิจารณาเรืองต่างๆ  ดงันี 

 

วาระที  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครังที 1/2556 

วาระที  2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2556 

วาระที  3    พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับปี สิ นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2556 

วาระที  4    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 เป็นสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

วาระที  5    พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนบริษทัฯ โดยวิธีการตดัหุน้จดทะเบียนทียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย 

วาระที  6    พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิบริษทัฯ ตลอดจนเอกสารอืนทีเกียวขอ้งอนัเนืองมาจากการลดทุน 

วาระที  7    พิจารณาอนุมติัเพิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯเป็นหุน้สามญัจาํนวนรวม  435,536,220 หุน้ มูลค่าทีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท 

วาระที  8    พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิบริษทัฯ ตลอดจนเอกสารอืนทีเกียวขอ้งอนัเนืองมาจากการเพิมทุน 

วาระที  9    พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัส่วนทีเพิม  435,536,220 หุน้  เพือรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุน้ปันผล  



วาระที  10    พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 

 

วาระที  11    พจิารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ 

วาระที  12    พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2557 

วาระที  13     เรืองอืนๆ ( ถา้มี ) 

 

 ทงันีกาํหนดการต่างๆ เกียวกบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2557 และจ่ายปันผล สามารถสรุปไดต้ามตารางต่อไปนี 

 

1. กาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ วนัจนัทร์ที 17 มีนาคม  2557 

2.  รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้ สาํหรับการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 

วนัองัคารที 18 มีนาคม  2557 

3. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2557 วนัพุธที  9 เมษายน  2557 

4. กาํหนดรายชือผูมี้สิทธิรับปันผล วนัจนัทร์ที 17 มีนาคม  2557 

5.  รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้  สาํหรับการรับปันผล 

วนัองัคารที 18 มีนาคม  2557 

6.  กาํหนดจ่ายปันผล วนัองัคารที  29 เมษายน 2557 

 

   จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

      (นายวิทูร สุริยวนากุล)  

     ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

  บริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 


