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ท่ี GLOBAL/SET/201801 

         วนัท่ี  12 กมุภาพนัธ์  2561 
 

เร่ือง     แจ้งมตคิณะกรรมการ (ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 การจ่ายปันผล และการเพิม่ทุนจด
ทะเบียน)  

เรียน     กรรมการผู้จดัการ 
             ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 1/2561 ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัท”) เม่ือวนัท่ี            

9 กมุภาพนัธ์ 2561 ระหวา่งเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. ได้มีมตอินมุตัใินเร่ืองส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

        1.  มีมตใิห้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น เพ่ือพจิารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรสทุธิและจ่ายปันผล ดงันี ้

1.1 อนมุตัจิดัสรรเงินก าไรร้อยละ 5.022  ของก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นเงิน 81.00 ล้านบาท ให้เป็นเงินส ารอง

ตามกฎหมาย 

1.2 อนมุตัจิ่ายปันผล จากก าไรสทุธิประจ าปี 2560 ภายหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมายออกแล้ว โดยจ่ายปันผล

ในรูปแบบ ดงันี ้

1.2.1 อนุมตัิจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 160,058,918 หุ้ น มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ      

1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ในอตัรา24 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่หุ้นทัง้สิน้ไมเ่กิน 160,058,918.00 

บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าหม่ืนแปดพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล    

หุ้นละ 0.0416666667 บาท ต่อหุ้น ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจัดสรรหุ้นปันผล

แล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ0.0416666667 บาท   

1.2.2 อนุมตัิจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1846296296 บาท(ทศนิยม 10 ต าแหน่ง)  หรือคิดเป็น

จ านวนเงินไมเ่กิน 709,238,850.16  บาท (เจ็ดร้อยเก้าล้านสองแสนสามหม่ืนแปดพนัแปดร้อยห้าสิบบาทสิบ

หกสตางค)์ 

รวมการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้ นปันผล และ เงินสด  เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2262962963 

บาท (ทศนิยม 10 ต าแหน่ง) คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 869,297,768.16 บาท (แปดร้อยหกสิบ

เก้าล้านสองแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสิบหกสตางค์) เงินปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี      

ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัศุกร์ท่ี 9 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่าย     

เงินปันผล ในวนัองัคารท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ทัง้นีก้ารให้สิทธิดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอน  เน่ืองจากต้อง

รอการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
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2. มีมตใิห้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น  เพ่ือพจิารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุน
จดทะเบียนอยู่ 3,841,416,727.00 บาท เป็น 3,841,414,033.00 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้
ออกจ าหน่ายจ านวน 2,694 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  พร้อมกันนีใ้ห้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ 
ตลอดจนเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอนัเน่ืองมาจากการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ   

3. มีมตใิห้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น  เพ่ือพจิารณาอนมุตัเิพิม่ทนุบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน
อยู่ 3,841,414,033.00 บาท เพิม่เป็น 4,001,472,951.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนรวม 160,058,918 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพ่ือไว้รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้ นสามญั 160,058,918 หุ้น ตามมติท่ีประชุม
ในข้อ 1.2.1  พร้อมกนันีใ้ห้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอันเน่ืองมาจากการ
เพิม่ทนุ   

4. มีมตใิห้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นแตง่ตัง้ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือ 
น.ส.วราภรณ์ วารีเศวตสวุรรณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5087 หรือ  นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 5389 หรือ น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ 
แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2561และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 
2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) (ราคานีไ้มร่วมคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี)  

5. มีมตใิห้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติก าจร , นายขจรเดช แสงสพุรรณ และ       
นายนิธิ ภทัรโชค กรรมการท่ีออกตามวาระ กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง   

6. มีมตใิห้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัคิา่ตอบแทนและโบนสักรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน
15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยหมายถึงเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่ได้เป็นพนักงานประจ า
ของบริษัท  คา่เบีย้ประชมุของกรรมการทกุคณะ และ เงินโบนสัในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการ
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดสรรให้
กรรมการแตล่ะคน 

7. มีมตใิห้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบับริษัท ข้อ 35 (การประชุม
ผู้ ถือหุ้ น) เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมเม่ือวันท่ี 4 
เมษายน  2560)โดยให้ยกเลกิข้อความเดมิและใช้ข้อความใหมร่วมถึงให้ด าเนินการย่ืนจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบั
ของบริษัท   

    เดมิ  

“ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี(4)เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้ นจ านวนไม่น้อย
กวา่ย่ีสบิห้า(25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสบิ(1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท า 
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หนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) 
เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ถือหุ้นดงักลา่ว” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี(4)เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ(10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือ
กนัท าหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ เร่ืองและเหตผุลใน
การท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในส่ีสบิห้า(45)วนั  นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมไ่ด้จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือ
ผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า(45)วนั นับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้อง
รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุ และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 37  ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

 
8. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2561 ในวันจันทร์ท่ี 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.                   

ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูมชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร          
โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2561(Record Date) ในวนัศุกร์ท่ี       
9 มีนาคม 2561  
 

9. มีมตอินมุตัวิาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพจิารณาเร่ืองตา่งๆ  ดงันี ้

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี

สิน้สดุ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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วาระท่ี 3 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตดัหุ้ นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการ 

จัดสรรหุ้นปันผลตาม มติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 จ านวนรวม 2,694 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้ หุ้นละ1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนมุตัเิพิม่ทุนจดทะเบียนจ านวน 160,058,918 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ1 บาท เพ่ือ
รองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนมุตัจิดัสรรหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิม่จ านวน 160,058,918   หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผล
ในรูปของหุ้นปันผล 

วาระท่ี 7 พจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 
วาระท่ี 8 พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
วาระท่ี 9 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนและโบนสักรรมการ ประจ าปี 2561 
วาระท่ี 10 พจิารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบับริษัท ข้อ 35 (การประชมุผู้ถือหุ้น) เพ่ือให้สอดคล้องกับ

พระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน  2560) 
วาระท่ี 11 เร่ืองอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) 

ทัง้นีก้ าหนดการตา่งๆ เก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และจ่ายปันผล สามารถสรุปได้ตามตารางตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธ์ิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น วนัศกุร์ท่ี 9 มีนาคม 2561 
2. ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 วนัจนัทร์ท่ี  30 เมษายน  2561 
3. ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธ์ิรับปันผล วนัศกุร์ท่ี 9 มีนาคม 2561 
4.  ก าหนดจ่ายปันผล วนัองัคารท่ี  22  พฤษภาคม 2561 

 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

      (นายวทิรู  สริุยวนากุล)  
     ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 


