ที่ GLOBAL/SET/201801
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง แจ้ งมติคณะกรรมการ (กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 การจ่ายปันผล และการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียน)
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั ง้ ที่ 1/2561 ของบริ ษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)(“บริ ษัท”) เมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. ได้ มีมติอนุมตั ใิ นเรื่ องสาคัญ ดังต่อไปนี ้
1. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิและจ่ายปันผล ดังนี ้
1.1 อนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรร้ อยละ 5.022 ของกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็ นเงิน 81.00 ล้ านบาท ให้ เป็ นเงินสารอง
ตามกฎหมาย
1.2 อนุมตั จิ ่ายปันผล จากกาไรสุทธิประจาปี 2560 ภายหลังหักเงินสารองตามกฎหมายออกแล้ ว โดยจ่ายปั นผล
ในรูปแบบ ดังนี ้
1.2.1 อนุมตั ิจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จานวนไม่ เกิน 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ หุ้นละ
1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา24 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทังสิ
้ ้นไม่เกิน 160,058,918.00
บาท (หนึ่งร้ อยหกสิบล้ านห้ าหมื่นแปดพันเก้ าร้ อยสิบแปดบาทถ้ วน) หรื อ คิดเป็ น อัตราการจ่ายเงินปั นผล
หุ้นละ 0.0416666667 บาท ต่อหุ้น ทัง้ นีใ้ นกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผล
แล้ วให้ จ่ายปันผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ0.0416666667 บาท
1.2.2 อนุมตั ิจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้น ละ 0.1846296296 บาท(ทศนิยม 10 ตาแหน่ง) หรื อคิดเป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 709,238,850.16 บาท (เจ็ดร้ อยเก้ าล้ านสองแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้ อยห้ าสิบบาทสิบ
หกสตางค์)
รวมการจ่ายปั นผลทัง้ ในรู ปแบบของหุ้นปั นผล และ เงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2262962963
บาท (ทศนิยม 10 ตาแหน่ง) คิดเป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิ ้นประมาณ 869,297,768.16 บาท (แปดร้ อยหกสิบ
เก้ าล้ านสองแสนเก้ าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้ อยหกสิบแปดบาทสิบหกสตางค์) เงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี
ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
โดยกาหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่าย
เงินปันผล ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ทังนี
้ ก้ ารให้ สิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้ อง
รอการอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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2. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ จากเดิมบริ ษัทฯมีทุน
จดทะเบียนอยู่ 3,841,416,727.00 บาท เป็ น 3,841,414,033.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจาหน่ายจานวน 2,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้ อมกันนีใ้ ห้ แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิบริ ษัทฯ
ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ องอันเนื่องมาจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
3. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั เิ พิม่ ทุนบริษัทฯ จากเดิมบริ ษัทฯมีทุนจดทะเบียน
อยู่ 3,841,414,033.00 บาท เพิม่ เป็ น 4,001,472,951.00 บาท โดยออกเป็ นหุ้นสามัญจานวนรวม 160,058,918
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อไว้ รองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ 160,058,918 หุ้น ตามมติที่ประชุม
ในข้ อ 1.2.1 พร้ อมกันนี ้ให้ แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ องอันเนื่องมาจากการ
เพิม่ ทุน
4. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ นายเมธี รัตนศรี เมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อ
น.ส.วราภรณ์ วารี เศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 หรื อ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5389 หรื อ น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 แห่งบริ ษัท เอ็ม อาร์
แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯประจาปี 2561และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน
2,800,000 บาท (สองล้ านแปดแสนบาทถ้ วน) (ราคานี ้ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี)
5. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร , นายขจรเดช แสงสุพรรณ และ
นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
6. มีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั คิ า่ ตอบแทนและโบนัสกรรมการประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
15,000,000 บาท (สิบห้ าล้ านบาทถ้ วน) โดยหมายถึงเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นพนักงานประจา
ของบริษัท ค่าเบี ้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ และ เงินโบนัสในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของเงินปั นผลที่มีการ
จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้น โดยประธานกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้
กรรมการแต่ละคน
7. มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 35 (การประชุม
ผู้ถือหุ้น) เพื่อ ให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4
เมษายน 2560)โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความใหม่รวมถึงให้ ดาเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับ
ของบริษัท
8. มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจ าปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องเจ้ าพระยา บอลรูมชัน้ 2 โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
โดยกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี 2561(Record Date) ในวันศุกร์ ที่
9 มีนาคม 2561
9. มีมติอนุมตั วิ าระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2560 และพิจ ารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี
สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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วาระที่ 3
วาระที่ 4

วาระที่ 5

วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9
วาระที่ 10
วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็ นสารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล
พิจ ารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือ จากการ
จัดสรรหุ้นปั นผลตาม มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 จานวนรวม 2,694 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ หุ้นละ1 บาท และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
พิจารณาอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ1 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายปันผล และแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้ อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิม่ จานวน 160,058,918 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผล
ในรูปของหุ้นปันผล
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ ประจาปี 2561
พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 35 (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)
เรื่ องอื่นๆ ( ถ้ ามี )

ทังนี
้ ้กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 และจ่ายปันผล สามารถสรุปได้ ตามตารางต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ์เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
กาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์รับปันผล
กาหนดจ่ายปันผล

วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทรู สุริยวนากุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
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