
ที่ GLOBAL/SET/201601 
 

        วนัท่ี  18  กมุภาพนัธ์  2559 
 

เร่ือง     แจ้งมติคณะกรรมการ (ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 การจา่ยปันผล และการเพิม่ทนุจดทะเบียน)  
 
เรียน     กรรมการผู้จดัการ 
             ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2559 ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)(“บริษัท”) เมื่อวนัท่ี18 กมุภาพนัธ์ 
2559  ระหวา่งเวลา  17.00 น. ถึง 19.00 น. ได้มีมติอนมุตัิในเร่ืองส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

        1.  มีมติให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิและจ่ายปันผล ดงันี ้

1.1 อนมุตัิจดัสรรเงินก าไรร้อยละ 5.013  ของก าไรสทุธิประจ าปี 2558 เป็นเงิน  44.00 ล้านบาท ให้เป็นเงินส ารองตาม

กฎหมาย 

1.2 อนุมตัิจ่ายปันผล จากก าไรสทุธิประจ าปี 2558 ภายหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมายออกแล้ว โดยจ่ายปันผลใน

รูปแบบ ดงันี ้

1.2.1 อนมุตัิจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 174,214,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้ นเดิม ต่อ 1 หุ้ นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทัง้สิน้ไม่เกิน 174,214,050.00 บาท     

(หนึง่ร้อยเจ็ดสบิสีล้่านสองแสนหนึง่หมื่นสีพ่นัห้าสบิบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05บาท 

ตอ่หุ้น ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการ

จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ0.05 บาท   

1.2.2 อนุมตัิจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.045555555546 บาท(ทศนิยม 12 ต าแหน่ง)  หรือคิดเป็น

จ านวนเงินไมเ่กิน 158,728,356.91  บาท (หนึง่ร้อยห้าสบิแปดล้านเจ็ดแสนสองหมืน่แปดพนัสามร้อยห้าสบิหกบาท

เก้าสบิเอ็ดสตางค์) 

รวมการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผล และ เงินสด  เทา่กบัอตัราหุ้นละ 0.095555555546 บาท(ทศนยิม 12 

ต าแหน่ง) คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 332,942,406.91 บาท (สามร้อยสามสิบสองล้านเก้าแสนสี่หมื่น

สองพนัสีร้่อยหกบาทเก้าสบิเอ็ดสตางค์) เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 

  

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีที ่17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นใน     

วนัศกุร์ที ่18 มีนาคม 2559   และก าหนดจ่ายเงินปันผล  ในวนัพธุที่ 18 พฤษภาคม 2559  ทัง้นีก้ารให้สิทธิดงักลา่ว

ยงัมีความไมแ่นน่อน  เนื่องจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 



2. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  เพื่อพิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจด

ทะเบียนอยู่  3,484,285,851.00 บาท เป็น 3,484,281,006.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้

ออกจ าหนา่ยจ านวน 4,845 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  พร้อมกนันีใ้ห้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจน

เอกสารอื่นที่เก่ียวข้องอนัเนื่องมาจากการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ   

3. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  เพื่อพิจารณาอนมุตัิ เพิ่มทนุบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทนุจดทะเบียนอยู ่

3,484,281,006.00 บาท เพิ่มเป็น 3,658,495,056.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม 174,214,050 หุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อไว้รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 174,214,050  หุ้น ตามมติที่ประชุมในข้อ 1.2.1  

พร้อมกนันีใ้ห้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องอนัเนื่องมาจากการเพิ่มทนุ   

4. มีมติให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2803  หรือ 

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3425 หรือ นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 

5389 หรือ นายกรมณัฑ์ จตรุพรพรหม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6210 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท 

จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี2559  และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,600,000 บาท (สองล้าน

หกแสนบาทถ้วน) (ราคานีไ้มร่วมคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี)  

5. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้  นายอนวัช สุริยวนากุล ,นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม และ              

รศ.พรสริิ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการท่ีออกตามวาระ กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่   

6. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน10,000,000 

บาท (สบิล้านบาทถ้วน) โดยหมายถึงเฉพาะคา่ตอบแทนกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นพนกังานประจ าของบริษัท  คา่เบีย้ประชมุ

ของกรรมการทกุคณะ และ เงินโบนสัในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยประธาน

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสมเพื่อจดัสรรให้กรรมการแตล่ะคน 

7. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ3ของบริษัท

(วตัถปุระสงค์) ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ ดงันี ้  

 กิจการผลิตและจ าหน่าย ซอฟท์แวร์ สินค้าเทคโนโลยี  เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ วสัดสุิน้เปลอืงที่ใช้กบัคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์สื่อสารต่างๆ รวมทัง้การให้บริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทกุชนิด 

 จ าหนา่ยสนิค้าและ/หรือ ให้บริการทัง้ทางตรงและทางอ้อมการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ โดยผา่นระบบเครือขา่ย โดย
ใช้โปรแกรมเฉพาะ และ/หรือ โปรแกรมทัว่ไป จาก/ถึง ลกูค้า 

8. มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง

เจ้าพระยา บอลรูมชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยก าหนด

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที ่17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวม

รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการ

โอนหุ้นในวนัศกุร์ที ่18 มีนาคม 2559  



 

9. มีมติอนมุตัิวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ  ดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2558 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 และพิจารณาอนมุตังิบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2558 เป็นส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบยีนบริษัทฯโดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบยีนคงเหลอืจากการ จดัสรรหุ้น

ปันผลตาม มติที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 จ านวนรวม 4,845 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 

บาท และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้สอดคล้องกบัการ

ลดทนุจดทะเบยีน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัเิพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 174,214,050 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ1 บาท เพื่อรองรับ

การจา่ยปันผล และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อให้

สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัจิดัสรรหุ้นสามญัสว่นทีเ่พิ่มจ านวน 174,214,050 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูป

ของหุ้นปันผล 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 

วาระท่ี 8 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

วาระท่ี 9 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและโบนสักรรมการ ประจ าปี 2559 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิ แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 (วตัถปุระสงค์)ตลอดจนเอกสารที่

เก่ียวข้องเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ ดงันี ้  

 กิจการผลิตและจ าหน่าย ซอฟท์แวร์ สินค้าเทคโนโลยี  เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง

คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ วสัดสุิน้เปลืองที่ใช้กบัคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์สื่อสารต่างๆ 

รวมทัง้การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทกุชนิด 

 จ าหนา่ยสนิค้าและ/หรือ ให้บริการทัง้ทางตรงและทางอ้อมการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ โดยผา่น

ระบบเครือขา่ย โดยใช้โปรแกรมเฉพาะ และ/หรือ โปรแกรมทัว่ไป จาก/ถึง ลกูค้า 

วาระท่ี 11 เร่ืองอื่นๆ ( ถ้าม ี) 



 

ทัง้นีก้ าหนดการตา่งๆ เก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 และจ่ายปันผล สามารถสรุปได้ตามตารางตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธ์ิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น วนัพฤหสับดีที ่17 มีนาคม 2559 

2.  รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุ้น ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

วนัศกุร์ที ่ 18 มีนาคม 2559 

3. ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 วนัพฤหสับดีที ่ 21 เมษายน  2559 

4. ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธ์ิรับปันผล วนัพฤหสับดีที ่17 มีนาคม 2559 

5.  รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุ้น  ส าหรับการรับปันผล 

วนัศกุร์ที ่ 18 มีนาคม 2559 

6.  ก าหนดจ่ายปันผล วนัพธุที่  18  พฤษภาคม 2559 

 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

      (นายวิทรู สริุยวนากลุ)  
     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 


