(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ข้ าพเจ้ าบริษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2561 เกี่ยวกับการเพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนดังต่อไปนี ้
1. การลดทุน / เพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้
 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,841,416,727.00 บาท เป็ น 3,841,414,033.00 บาท โดยวิธีการ
ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560 จานวน 2,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และ
 เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 3,841,414,033.00 บาท เป็ น 4,001,472,951.00 บาท โดยออก
หุ้นสามัญ จานวน 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 160,058,918 บาท
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญ จานวน 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท รวม 160,058,918.00 บาท โดยมีรายละ เอียดดังต่อไปนี ้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ผู้ถือหุ้นเดิม

160,058,918

24:1

ราคาขาย
ต่ อหุ้น
(บาท)
-

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

บริษัทฯจ่ายหุ้นปันผลให้ แก่ เพื่อรองรับการ
ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน
จ่ายปันผล
24 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล
หมายเหตุ : บริษัทฯกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และ กาหนดวันจ่ายปั นผล
เป็ นวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ทังนี
้ ก้ ารให้ สิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
2.2 การดาเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริษัทฯจะ
จ่ายเป็ นเงินสดให้ แทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0416666667 บาท
2.3 จานวนหุ้นคงเหลือที่ยงั มิได้ จดั สรร
-ไม่มี-

3. กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องเจ้ าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต
4.1 การขออนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
4.2 การดาเนินการจดทะเบียนการเพิม่ ทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ ไข บริคณฑ์สนธิ ตลอดจน
เอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ในการนาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ออกใหม่เข้ าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท เพื่อเป็ นการตอบแทนการลงทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดย
การจ่ายหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินสด
6. ประโยชน์ ท่ ีบริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 เพื่อเพิม่ สภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิที่เหลือ
จากหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ น
อื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนยั สาคัญ
7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสทิ ธิได้ รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1.
2.
3.
4.
5.

วันประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2561
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
กาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิรับปันผล
กาหนดจ่ายปันผล

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

…………………………..
( นายวิทรู สุริยวนากุล )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด(มหาชน)

9 กุมภาพันธ์ 2561
9 มีนาคม 2561
30 เมษายน 2561
9 มีนาคม 2561
22 พฤษภาคม 2561

