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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559

Invitation letter to the 2016 Annual General meeting of shareholders (AGM)

1 มีนาคม 2559

เรื่อง     ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558

2. รายงานประจำาปี 2558

3. รายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) 

4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ

5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ

7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

8.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

9. แผนที่สถานที่ประชุม

             ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559  ใน
วันพฤหัสบดีที่  21 เมษายน 2559  เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247  ถนนรัชดาภิเษก 
ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจาณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 หมายเหตุ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
ตั้งแต่วันที่  2 ตุลาคม 2558 ถึง  15 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

 รายละเอียด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม 
ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ ได้สำาเนารายงานการการประชุมมา
พร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1   

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2558 และ พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 รายละเอียด งบการเงินประจำาปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงาน 
ประจำาปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริษัทตามลำาดับแล้ว  โดยบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุน ประจำาปี 2558

สินทรัพย์ 23,033.73

หนี้สิน 8,118.81

ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,914.91

รายได้รวม          17,410.93

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 877.72

กำาไรต่อหุ้น  (บาท/หุ้น) 0.2519

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 
2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2558 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

 รายละเอียด ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำาไรสุทธิเป็นเงินกำาไรสะสมสำารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของกำาไรสุทธิ  จนกว่าจะครบร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน  ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจำานวน 44.00 ล้าน
บาท (สี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) หรือเท่ากับร้อยละ 5.013  ของกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2558  ด้วยผลการดำาเนินงานในรอบปี 2558  บริษัทฯมี
กำาไร  ตามที่บริษัทฯได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว  และตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
กำาไรสุทธิสำาหรับปี ที่เหลือจากหักเงินสำารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามกฎหมาย  หากไม่มีเหตุ
จำาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญและด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
บริษัทฯเห็นว่าจำานวนหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสภาพคล่องไม่มากเท่าที่ควร   จึงเป็นที่มาของการจ่ายปันผล
แก่ผู้ถือประจำาปีนี้  ในรูปแบบของ

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำานวนไม่เกิน 174,214,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 174,214,050.00 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน
สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.05 บาท

2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.045555555546 บาท (ทศนิยม 12 ตำาแหน่ง) หรือคิดเป็นจำานวน เงินไม่เกิน 
158,728,356.91 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)  
 รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.095555555546 บาท (ทศนิยม 12 
ตำาแหน่ง) คิดเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 332,942,406.91 บาท (สามร้อยสามสิบสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพัน
สี่ร้อยหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 39.93 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 2558 ภายหลังหักสำารองตามกฎหมาย
แล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่
จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำาหนด 
 โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันพฤหัสบดีที่  
17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.2535 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 18  มีนาคม 2559 และกำาหนดจ่ายปันผลใน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม  
2559 การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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 โดยมีประวัติการจ่ายปันผลสำาหรับผลประกอบการประจำาปี 2554 - 2557  ดังนี้

ปี 2554 2555 2556 2557

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น  (หน่วย: บาท/หุ้น) 0.3404 0.3369 0.3437 0.2302

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (หน่วย: บาท/หุ้น) 0.2222 0.1852 0.1852 0.1587

อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำาไรสุทธิ (%) 69.20 68.88 57.56 72.60

 หมายเหตุ ข้อมูลอัตรากำาไรสุทธิข้างต้น เป็นข้อมูลกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามงบการเงินในแต่ละปีนั้น ๆ ซึ่งไม่ได้ปรับปรุง
จำานวนหุ้นสามัญของงวดก่อนๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรสุทธิเป็นสำารองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่าย
ปันผลเป็นหุ้นและเงินสด ตามที่คณะกรรมการเสนอ   

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 จำานวนรวม 4,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

 รายละเอียด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,484,285,851.00 บาท เป็น 
3,484,281,006.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำาออกจำาหน่ายจำานวน 4,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เป็นจำานวนเงิน 4,845.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 แต่ยังไม่ได้จัดสรรจำานวน 4,845 หุ้น  

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 
3,484,285,851.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 3,484,281,006.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายจำานวน
รวม 4,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำานวนเงิน 4,845.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำานวน174,214,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน   

 รายละเอียด เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำานวน 174,214,050 หุ้น จึงขออนุมติเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม 174,214,050 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 
3,484,281,006.00 บาท เพิ่มเป็น 3,658,495,056.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม 174,214,050 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 1 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการเสนอ
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำานวน 174,214,050 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล 

 รายละเอียด เนื่องจากบริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 3 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้น
สามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำานวน 174,214,050 หุ้น ทั้งนี้ได้นำาส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) มาพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 174,214,050  หุ้น เพื่อรองรับ
การจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2559

 รายละเอียด คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำาหรับการจัดทำางบการเงินบริษัท
ประจำาปี 2559 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ   สำาหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัทประจำาปี 2559 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้   

1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
- 31 ธันวาคม 2558)  และ/หรือ

2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
- 31 ธันวาคม 2554) และ/หรือ

3. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 
และ/หรือ

4. นายกรมัณฑ์ จตุรพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6210 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงาน 
และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีอัตราที่เหมาะสม และขออนุมัติค่าสอบบัญช ี
ประจำาปี 2559 เป็นจำานวนเงิน 2,600,000 บาท  (ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี) 

 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ / ผู้บริหาร /  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด 

ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 ปี 2557

ค่าสอบบัญชีประจำาปีและรายไตรมาส (บาท) 2,600,000.00 2,300,000.00 2,000,000.00

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง จึงอนุมัติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2559  ตาม
ที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเสนอ  
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วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 รายละเอียด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 19 กำาหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีจำานวนหนึ่งในสาม  หรือจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  โดยกรรมการ
ที่ออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง  ภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังต่อไป  ให้กรรมการที่อยู่ใน
ตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง  ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำาหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่  2  ตุลาคม 2558 ถึง 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือก
ตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และ ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำาแหน่ง
ตามวาระจำานวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. รศ.พรสิริ        ทิวาวรรณวงศ์ ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการอิสระ

2. นายพรศักดิ์    ศักดิ์พันธ์พนม ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท /  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  /ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ     

3. นายอนวัช       สุริยวนากุล ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน  
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถที่จะ
ช่วยพัฒนาบริษัทได้  จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูล
ของทั้ง 3 ท่านปรากฏ  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์    
นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม  และนายอนวัช  สุริยวนากุล กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากบุคคลดัง
กล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำาปี 2559 

 รายละเอียด ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำาหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำานวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะ
กำาหนดไว้เป็นคราวๆ หรือ ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมี
สิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

 ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

 บริษัทฯมีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำา
เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากำาหนดอัตราค่า
ตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ โดยเทียบเคียงจากบริษัทในธุรกิจ / อุตสาหกรรมเดียวกัน 

 คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำาปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้
เป็นพนักงานประจำาของบริษัท  ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ และ เงินโบนัสอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่าย
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำาหนดจำานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน 
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 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี
จำานวนเงินที่

อนุมัติ
(บาท)

จำานวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน / ค่าเบี้ยประชุม โบนัส รวม

2556 6,000,000.00 3,892,500.00 - 3,892,500.00 

2557 6,000,000.00 4,160,000.00 - 4,160,000.00 

2558 10,000,000.00 3,915,000.00 2,419,634.00 6,334,634.00 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน จึงเห็นควรนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2559 ไว้ไม่เกิน 10,000,000 บาท
(สิบล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียด การจ่ายค่าตอบแทนประเภทต่างๆ 
ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 50,000 บาท / คน / เดือน 25,000 บาท / คน / เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 35,000 บาท /คน / ครั้ง 30,000 บาท / คน / ครั้ง

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ 25,000 บาท /คน / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง

4. โบนัสกรรมการ ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธาน

กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำาหนดจำานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการ

แต่ละคน

5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ 

 รายละเอียด เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจและสอดคล้องกับการดำาเนินงานที่บริษัทได้มีการ
ขยายธุรกิจ จึงขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 2 ข้อ รวมเป็น 36 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 “(35) ประกอบกิจการผลิตและจำาหน่าย ซอฟท์แวร์ สินค้าเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์  ระบบ
สารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ รวมทั้งการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกชนิด”

 “(36) ประกอบกิจการจำาหน่ายสินค้าและ / หรือ ให้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ
เครือข่าย โดยใช้โปรแกรมเฉพาะ และ / หรือ โปรแกรมทั่วไป จาก / ถึง ลูกค้า”

 ดังนั้นจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารสำาคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้อง
และรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารสำาคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติโดยมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



SIAM
 GLO

BAL HO
USE CO

M
PANY LIM

ITED

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

9
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559

Invitation letter to the 2016 Annual General meeting of shareholders (AGM)

วาระที่  11 เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)

 ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำาหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานครโดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 
2559

 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในเอกสารที่นำาส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

  

 หมายเหตุ บริษัทนำาส่งรายงานประจำาปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปของซีดีรอม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงาน
ประจำาปี 2558 ในลักษณะถ่ายสำาเนา กรุณาแจ้งความประสงค์พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ ส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด 
(มหาชน) ที่อยู่ 232 หมู่ 19 ตำาบลรอบเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อฝ่ายเลขานุการ 
โทรศัพท์ 0-4351-9777 ต่อ 784, 0-4352-7222 ต่อ 784 หรือ 08-8564-3997 และบริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อภายในวันที่ 30เมษายน 
2559 และดำาเนินการจัดส่งเอกสารไปให้ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 31  พฤษภาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

(นาย อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำาจร)
ประธานกรรมการบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

 ประชุมวันพุธที่ 22  เมษายน 2558  เวลา 14.15 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247  ถนน
รัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำาจร ประธานกรรมการบริษัทฯ

2. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบฯ

3. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบฯ/ประธานกรรมการสรรหาฯ

4. นายสุรศักดิ์ จันโทริ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ/กรรมการสรรหาฯ

5. นายวิทูร สุริยวนากุล กรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาฯ

6. นายอนวัช สุริยวนากุล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

7. นางวารุณี สุริยวนากุล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

8. นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริษัท

9. นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

10. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำากัด

1. นายพิศิษฐ์   ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  2803 

2. นายกรมัณฑ์  จตุพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  6210

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เป็นการล่วงหน้า
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 
2558 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำาหนดเป็นระเบียบวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 
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จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นายวุฒิเมธ ภักดีวุฒิ   
ทำาหน้าที่ผู้ดำาเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำานวน 
93 ราย และที่รับมอบฉันทะจำานวน 257 ราย รวมทั้งสิ้น 350 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นทั้งสิ้น 2,584,045,201 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
84.76 ของจำานวนหุ้น ที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด และ ได้กล่าวว่าองค์ประชุมครบแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับขอบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุม 

การดำาเนินการประชุม

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้น แต่ละ
ท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำานวน 13 แผ่น รวม 12 วาระ สำาหรับวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณา
รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ประจำาปี 2557 เป็นวาระรับทราบเท่านั้น วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

2. เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำาเนินการ
ประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บ
บัตรลงคะแนน  สำาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการนับคะแนน จะใช้การ
สแกนตาม barcode  และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว  นายวุฒิเมธฯ  ผู้ดำาเนินรายการ จะประกาศผลให้ที่
ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำานวนคะแนนเสียงในส่วน “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

3. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำาถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อ
ประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำาถามที่ตรงกับ
ระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆ แล้ว

4. ในการเสนอความเห็นหรือคำาถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสีย
เวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำาเนินการที่เหมาะสม

 ในลำาดับถัดไป นายวุฒิเมธฯ ได้เรียนเชิญนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร ประธานกรรมการบริษัทฯ (“ประธานฯ”) ทำาหน้าที่
ประธานที่ประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 

 ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามส่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้
เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 2,589,419,589 100.00   

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 92,560 ไม่นับรวมฐานการคำานวณคะแนนเสียง
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯประจำาปี 2557

 ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินแถลงต่อที่ประ
ชุมฯ ถึงผลการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้ ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯมีสาขาทั้งสิ้น 32 สาขา โดยสาขาที่
เปิดใหม่ในปี 2557 จำานวน 5 สาขา คือ สาขาบ้านตาด(อุดรธานี) ลพบุรี จันทบุรี ตราด และ หนองบัวลำาภู โดยมีพื้นที่ขาย รวมทั้งสิ้น 
799,026 ตารางเมตร

  ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 15,560.85 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำานวน  1,258.41 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้น 8.80 %  สำาหรับรายได้อื่นเท่ากับ 494.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำานวน 59.91  ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 13.80 
% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของการส่งเสริมการขาย คิดเป็นรายได้รวมเท่ากับ 16,055.01 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8.95%  
สำาหรับกำาไรขั้นต้นปี 2557 เท่ากับ 2,355.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 166.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.62 %  หากเปรียบเทียบ
กับรายได้จากการขายสุทธิ อัตรากำาไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 15.14  ลดลงจากปี2556 ประมาณ 0.16% 

 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2557 เท่ากับ 1,841.62  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำานวน  453.19  ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.64 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 11.83 ของยอดขาย ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ กับปี 
2556 คิดเป็นร้อยละ 9.71 ของยอดขาย ปี 2556  ทั้งนี้เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจำานวนสาขาและพนักงาน  โดยที่มีบางสาขายังไม่เปิด
ทำาการ  หรือเพิ่งเปิดทำาการไปไม่นาน  ในขณะที่บริษัทฯต้องเตรียมรับพนักงานไว้ก่อน 

 บริษัทฯมีกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2557 จำานวน 701.71 ล้านบาท ลดลง 183.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.71 และมี
สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2557 จำานวน 21,173.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,127.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.95  

 มติที่ประชุม วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำาเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

 หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่1 และวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้วได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 8 ราย 
จำานวน 920,649 หุ้น รวมเป็นจำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 379 ราย รวมจำานวนหุ้นทั้งสิ้น 2,590,432,798 หุ้น 

 นายทวีฉัตร จุฬางกูร (ผู้ถือหุ้น) ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. อยากสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้า ที่มีการนำาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้คือระบบ ASRS นั้นมีข้อดีกว่าระบบเดิม
อย่างไร สามารถลดต้นทุนในระยะยาว หรือลดความผิดพลาด อย่างไร ครับ

2. สำาหรับสินค้า House Brand  บริษัทได้เน้นไปที่สินค้าประเภทไหนครับ 

3. บริษัทมีนโยบายการขยายตลาดอย่างไร โดยจะขยายไปยังต่างประเทศ หรือ ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ครับ  

 นายวิทูร สุริยวนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1.  บริษัทมีแผนดำาเนินการศูนย์กระจายสินค้าเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมาแล้ว เดิมทีตั้งใจจะใช้ระบบแบบทั่วไปธรรมดาคือใช้รถ
โฟล์คลิฟท์ตักจากชั้นวาง  แต่เมื่อมีโอกาสได้ไปดูระบบASRS (Automatic Storage and Retrieval System) และนำา
มาทบทวนแล้วพบว่าหากใช้ระบบแบบเดิม เราประสพกับปัญหาเรื่องแรงงานเป็นหลัก แต่หากใช้ระบบASRS แล้วสามารถ
ลดปัญหาในเรื่องแรงงานได้ และหากพิจารณาต้นทุนในการตักสินค้า ต่อ 1 ตัก ก็จะถูกกว่าการใช้ระบบเดิม รวมถึงระยะ
เวลาในการปฏิบัติงาน ระบบASRS สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Warehouse Management System ได้เลย โดยไม่ต้อง
มีพนักงานไปสั่งอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบSorting ได้ ซึ่งทำาให้เราสามารถลดต้นทุนในระยะยาว
ได้ และผมเชื่อว่าหากระบบASRS ของเราเรียบร้อยแล้ว จะเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบัน โดยเราจะนำาความรู้
เรื่องASRSไปพัฒนาต่อยอดต่อไปครับ

2. สำาหรับสินค้าHouse Brand นั้น เรามีการพัฒนามาตั้งแต่ก่อตั้งโกลบอลเฮ้าส์แล้ว โดยส่วนใหญ่เรานำาเข้าสินค้าจากต่าง
ประเทศ แต่มีบ้างที่ร่วมมือกับผู้ผลิตภายในประเทศ สินค้าHouse Brand เป็นนโยบายหลักของเรา ซึ่งปัจจุบันมีอัตราส่วน
อยู่ที่ร้อยละ 10-11 ของยอดขาย และมีทิศทางที่จะเติบโตขึ้นครับ
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3. การขยายสาขาไปในกลุ่มประเทศAEC นั้น อยู่ระหว่างดำาเนินการ ส่วนการขยายสาขาในขอบชายแดนนั้น เรามีสาขาที่ติด
ชายแดนคือ หนองคาย นครพนม มุกดาหาร โดยล่าสุดคือจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง คงเหลือเฉพาะ แม่สอด 
เท่านั้นที่ยังไม่มีสาขาของเรา สำาหรับสาขาที่ติดประเทศลาวเรามีครบหมดแล้วครับ    

 นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

  ราคาเหล็กที่ลดลงตั้งแต่ปลายปีถึงปัจจุบัน มีผลต่อStock Lossของบริษัทหรือไม่

 นายวิทูร สุริยวนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

  สำาหรับเรื่องเหล็กเมื่อใดที่มีราคาลง เราต้องบันทึก Stock Loss และมีนโยบายว่าเมื่อใดที่สินค้าราคาขึ้นเราก็ต้อง
ปรับราคาขึ้น และหากสินค้าราคาลดลงเราก็ต้องปรับราคาลง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงให้ที่ประชุมฯ
พิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีหน่ึงปี ส้ิน
สุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2557 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำาปี 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทตามลำาดับแล้ว โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ 

รายการ
งบการเงิน

ปี 2557 ปี 2556

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 21,173.60 16,046.40

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 7,090.78 5,745.62

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 14,082.82 10,300.78

รายได้รวม (ล้านบาท) 16,055.01 14,736.69

กำาไรสุทธิสำาหรับปี (ล้านบาท) 701.71 885.02

กำาไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.2302 0.2940

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้
เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้    

 มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 2,590,340,238 100.00   

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 92,560 ไม่นับรวมฐานการคำานวณคะแนนเสียง
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2557 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

 น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายแล้วบริษัท
ต้องจัดสรรเงินจากกำาไรสุทธิเป็นเงินกำาไรสะสมสำารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10  
ของทุนจดทะเบียน  ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจำานวน 35.10 ล้านบาท หรือ เท่ากับร้อยละ 5.0021 ของกำาไรสุทธิ
ประจำาปี 2557 และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิสำาหรับปีที่เหลือจากหักเงินสำารองต่างๆ 
ทุกประเภทตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว  เมื่อครั้งออกหนังสือชี้ชวนนำาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับ
ประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยในปีนี้บริษัทฯมีการจ่ายปันผล ดังนี้

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำานวนไม่เกิน 435,535,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ในอัตรา 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 435,535,731.00 บาท(สี่ร้อยสามสิบห้าล้าน
ห้าแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้น 0.142857142717 บาท 
(ทศนิยม 12 ตำาแหน่ง)ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็น
เงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.142857142717 บาท  (ทศนิยม 12 ตำาแหน่ง)

2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015873015857 บาท (ทศนิยม 12 ตำาแหน่ง) หรือคิดเป็นจำานวน เงินไม่เกิน 
48,392,859.00 บาท (สี่สิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) 

 รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.158730158574 บาท (ทศนิยม 12 ตำาแหน่ง)  
คิดเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 483,928,590.00 บาท (สี่ร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 72.60 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 2557 ภายหลังหักสำารองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำาหนด

 โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 
และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 และกำาหนดจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558  

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ 
ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรสุทธิเป็นสำารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่
คณะกรรมการเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 2,590,340,238 100.00   

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 92,560 ไม่นับรวมฐานการคำานวณคะแนนเสียง
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 จำานวนรวม 3,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 
3,048,753,544.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 3,048,750,120.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายจำานวน
รวม 3,424  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำานวนเงิน 3,424.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับ
การจ่ายปันผล

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้
เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ4ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 2,590,340,238 99.9964   

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 92,560 0.0036

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม  435,535,731  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การจ่ายปันผล และอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

 ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,048,750,120.00 บาท เพิ่ม
เป็น 3,484,285,851.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม 435,535,731 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่าย
ปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้
เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ4ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 2,590,340,238 99.9964   

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 92,560 0.0036
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 435,535,731 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล 

 ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม จำานวนรวม 435,535,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้
เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำานวนรวม  435,535,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทเพื่อ
รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 2,590,340,238 100.00   

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 92,560 ไม่นับรวมฐานการคำานวณคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2558

 น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า  การจัดทำางบการเงิน
บริษัทฯ ประจำาปี 2558 นั้น บริษัทฯขอนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  สำาหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการ
เงินของบริษัทฯ ประจำาปี 2558 คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3425 แห่ง บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2558 และกำาหนดค่าสอบ
บัญชีเป็นจำานวนเงิน 2.30 ล้านบาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้
เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี 2558 ตามที่นำาเสนอด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 2,590,340,238 100.00   

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 92,560 ไม่นับรวมฐานการคำานวณคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 ในปีนี้ มีกรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำาจร    ตำาแหน่ง  ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ

2. นายขจรเดช แสงสุพรรณ    ตำาแหน่ง  กรรมการ

3. นายนิธิ ภัทรโชค     ตำาแหน่ง  กรรมการ / กรรมการบริหาร
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 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ขอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบ
ริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือก
ตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

 เนื่องด้วยในวาระนี้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ดำารงตำาแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยหลัก
ธรรมาภิบาล และประธานฯ ได้มอบให้ นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานการประชุม ในวาระนี้แทนตน 
เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ 

 จากนั้น นายวิทูรฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือ
กันแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้  ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำาจร   ตำาแหน่ง  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 2,590,340,238 100.00   

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 92,560 ไม่นับรวมฐานการคำานวณคะแนนเสียง

2. นายขจรเดช  แสงสุพรรณ   ตำาแหน่ง  กรรมการ   

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 2,590,340,238 100.00   

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 92,560 ไม่นับรวมฐานการคำานวณคะแนนเสียง

3. นายนิธิ   ภัทรโชค   ตำาแหน่ง  กรรมการ / กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 2,590,340,238 100.00   

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 92,560 ไม่นับรวมฐานการคำานวณคะแนนเสียง
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วาระที่ 10 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2558

 ประธานฯได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่มิใช่พนักงานของบริษัทฯ รวมถึง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะของบริษัทฯ ซึ่งจากข้อมูลของปีที่ผ่านมานั้นจำานวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่ขอ
อนุมัติในแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ปี จำานวนเงินที่ขออนุมัติ(บาท) จำานวนเงินที่จ่ายจริง(บาท)

2555 6,000,000 2,935,000

2556 6,000,000 3,892,500

2557 6,000,000 4,160,000

 สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2558  คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทประจำาปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำานวน  4.0 ล้านบาท สืบ
เนื่องจากตั้งแต่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมานั้น  คณะกรรมการกำาหนดวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการไว้เป็นจำานวนคงที่ เท่ากับ 6.0 ล้านบาทมาโดยตลอด  อีกทั้งยังไม่เคยมีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทเลย  ดังนั้น เพื่อ
เป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถ และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พัฒนาบริษัทฯให้ มีความก้าวหน้า และมีผลการ
ดำาเนินงานที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี จาก  8 สาขา ณ ปี 2552 เป็น 32 สาขา ณ ปี 2557     

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้
เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2558  ภายในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาทประกอบ
ด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ และโบนัสกรรมการ ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 2,590,339,993 99.9964   

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 92,805 0.0036

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยนายวิทูร สุริย
วนากุล  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้
วงเงินจำานวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
แต่ละคราว โดยไม่เกินวงเงินดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ  มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และการออกหุ้นกู้ถือเป็นการระดม
ทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
โดยเพิ่มวงเงินอีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท 

 นายทวีฉัตร จุฬางกูร (ผู้ถือหุ้น) :  ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ขอทราบต้นทุนทางการเงิน  อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE ratio) และแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ครับ

2. ที่ดินของบริษัททั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท หรือเป็นการเช่าระยะยาวครับ
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 นายวิทูร สุริยวนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ปัจจุบันอยู่ที่ 0.50%  และต้นทุนทางการเงินของดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ได้ออกไปครั้งที่แล้ว 3,000 ล้าน
บาท อยู่ที่ 3.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือน ครับ สำาหรับแผนการใช้เงินนั้น  เพื่อใช้ในการจัดหาที่ดินและก่อสร้าง
อาคาร โดยการจัดหาที่ดินบางครั้งเป็นการจัดหาล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบันราคาที่ดินได้ปรับตัวสูงขึ้นตามกระแสของAEC และ
ค่าก่อสร้างก็ปรับตามค่าแรง และค่าวัสดุที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น  และการขออนุมัติวงเงินครั้งนี้เพื่อเตรียมการเพิ่มสภาพคล่อง 
แต่จะออกเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่นั้นจะมีการพิจารณาตามความจำาเป็นอีกครั้งครับ

2. ที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท แต่จะมีบางแปลงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ทำาการเช่า มีอายุ
สัญญาเช่า 30 ปี ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่าการเช่าที่ดินน่าจะคุ้มกว่าการซื้อที่ดิน เนื่องจากราคาที่ดินสูงมาก สำาหรับที่ดินต่าง
จังหวัดที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทครับ 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้
ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 3,000 ล้านบาทรวมเป็นวงเงิน
ทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 2,590,340,238 99.9964   

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 92,560 0.0036

วาระที่ 12 วาระอื่น ๆ 

  -ไม่มี-

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อแนะนำา โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

 นายอนันต์ เหลืองนฤมิตชัย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยนั้นเมื่อปลายปี 2556 นั้น มีการดำาเนินการอย่างไรบ้าง

2. จากการที่บริษัทมีนโยบายเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย(IOD)  อยากทราบว่าบริษัทฯได้ดำาเนินการถึงขั้นตอนใดครับ 

 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร (ประธานกรรมการ) ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. สำาหรับเรื่องนโยบายการกำากับกิจการที่ดี นั้นทางบริษัทฯได้ออกคู่มือนโยบายกำากับดูแลกิจการ ข้อกำาหนดเกี่ยวกับ
จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน (Code of Conduct) โดยกำาหนดเป็นนโยบายให้ทุกภาคส่วนใน
บริษัทฯนำาไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินการดำาเนินงานในด้านนี้เป็นระยะครับ

2. ส่วนเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมและรับนโยบายร่วมกับทาง 
IOD ว่าทางบริษัทฯมีเจตนาแน่วแน่ที่จะร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมและ
กำาหนดเป็นนโยบายออกมาแล้วครับ ส่วนการจะได้รับประกาศนียบัตร นั้นต้องมีการต้องมีการทำางานร่วมกับIOD อีก
ระดับหนึ่งครับ
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 นางวิยะดา คงเสรี (ผู้ถือหุ้น) ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

 จากนโยบายของรัฐบาลเรื่องการกำาหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีการลดภาษีให้นิติบุคคลจาก 20% เหลือ 10% นั้นมีผลกระ
ทบต่อบริษัทฯอย่างไร 

 นายวิทูร สุริยวนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

 สำาหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลประกาศออกมานั้น ที่เราได้ดำาเนินการอยู่แล้วคือ ที่หนองคาย และมุกดาหาร สำาหรับ
อัตราภาษีที่ลดลงนั้น น่าจะเป็นการลงทุนบางประเภท แต่สำาหรับการลงทุนปะเภทค้าปลีกรัฐบาลยังไม่มีประกาศครับ     

 ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเอง จำานวน 109 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำานวน  
270 ราย  รวมทั้งสิ้น   379 ราย นับจำานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น  2,590,432,798 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.97 ของจำานวนหุ้นที่ออกและจำาหน่าย
แล้วทั้งหมดของบริษัท 

 เมื่อที่ประชุมไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 และกล่าวปิดประชุม

 ปิดประชุม ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ  15.40  น. 

      

                              

 

       

(นาย อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำาจร)
ประธานกรรมการบริษัท

ประธานในที่ประชุม
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(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2559

 ข้าพเจ้าบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2559  เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

 1. การลดทุน / เพิ่มทุน

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก3,484,285,851 บาท เป็น 3,484,281,006 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน
ที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 จำานวน 4,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท และ

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,484,281,006.00 บาท เป็น 3,658,495,056.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำานวน 
174,214,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 174,214,050.00 บาท      

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำานวน 174,214,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 
174,214,050.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จำานวนหุ้น อัตราส่วน

(เดิม : ใหม่)

ราคาขาย

ต่อหุ้น 

(บาท)

วัน เวลา จองซื้อ และชำาระเงินค่าหุ้น หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นเดิม 174,214,050 20 : 1 - บริษัทฯจ่ายหุ้นปันผลให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 

20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล 

เพื่อรองรับการ

จ่ายปันผล

 หมายเหตุ บริษัทฯกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่  17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 
ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 และ กำาหนดวันจ่ายปันผลเป็น
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  2.2 การดำาเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

  ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น  บริษัทฯจะจ่ายเป็นเงินสดให้แทนการ
จ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ  0.05 บาท 

  2.3 จำานวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 

  -ไม่มี-
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 3. กำาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 กำาหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม 
ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

  4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 

  4.2 การดำาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไข บริคณฑ์สนธิ ตลอดจนเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

  4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์  ในการนำาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์  

 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

  5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายหุ้นปันผลแทน
การจ่ายเงินสด

 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

  6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ

  6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

  7.1 นโยบายเงินปันผล 

  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำารองต่าง ๆ 
ทุกประเภทตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญ

  7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล  จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต

 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำาเป็นสำาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  -ไม่มี-
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 9. ตารางระยะเวลาการดำาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2559 วันที่  18 กุมภาพันธ์  2559

2. กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่   17 มีนาคม  2559

3. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิด

สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่   18 มีนาคม  2559

4. กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 วันที่  21  เมษายน  2559

5. กำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล วันที่ 17 มีนาคม  2559

6. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด

สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น  สำาหรับการรับปันผล

วันที่ 18  มีนาคม  2559

7. กำาหนดจ่ายปันผล  วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

 

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

   

 

(นายวิทูร  สุริยวนากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
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ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ

 1. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์   อายุ  64  ปี

 ตำาแหน่งที่เสนอ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 ประวัติการศึกษา

⋅	 ปริญญาโท MBA (Finance) University of Wisconsin at Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

⋅	 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมเหรียญทอง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

⋅	 อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Programรุ่นที่ 17/2002 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม/สัมมนาในปี 2558

⋅	  งานสัมมนา  Financial  Instrument  for  Directors : FID โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบฯ /  กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2550 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ผู้ดูแลและให้คำาปรึกษาการศึกษาอิสระของ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2552 – 2555 คณบดี Business School มหาวิทยาลัยอาเซียน

2548 - 2550 ผู้อำานวยการโครงการปริญญาโท หลักสูตร Management มหาวิทยาลัยมหิดล

  การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี-

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี- 

 การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

  1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

  2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

 จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง จำานวน 8 วาระ ได้แก่ ปี 2551 - 2558

 จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

⋅	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 5 / 5 ครั้ง

⋅	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4 / 4  ครั้ง

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง   - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
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ข้อมูลกรรมการ

 2. นายพรศักดิ์    ศักดิ์พันธ์พนม    อายุ   69   ปี

 ตำาแหน่งที่เสนอ  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 ประวัติการศึกษา

⋅	 ปริญญาโท เนติบัณฑิตไทย สำานักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

⋅	 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ

⋅	 อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Programรุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

  การอบรม/สัมมนาในปี 2558

⋅	 งานสัมมนาเรื่องความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงิน

⋅	 CG Forum3 / 2015:Risk Oversight High  Priority  Roles  Of the Board โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

⋅	 Thailand  CG  Forum :Governance as a driving  force  for  business  sustainability

 ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สยามอภิวัฒน์

  การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  1 แห่ง  ได้แก่ บจก.สยามอภิวัฒน์

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี-

 การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง  2 ปีที่ผ่านมา

  1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

  2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ   

 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :  -ไม่มี-

 จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง :  จำานวน  2  วาระ ได้แก่ ปี 2556-2558

 จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

⋅	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ  5 / 5  ครั้ง

⋅	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท   4 / 4  ครั้ง

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง    - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
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ข้อมูลกรรมการ

 3. นายอนวัช สุริยวนากุล   อายุ   56   ปี

 ตำาแหน่งที่เสนอ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร                 

 ประวัติการศึกษา

⋅	 ระดับก่อนอุดมศึกษา

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ

⋅	 ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program  รุ่นที่ 68 / 2008 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

  การอบรม/สัมมนาในปี 2558 - ไม่มี-

 ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจัดซื้อ

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก.สยามโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง

บจก.อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม

บจก.โกลบอลคอนกรีต

บจก.สยามโกลบอลแอทเซท

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

  การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   5  แห่ง 

  ได้แก่ บจก. สยามโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง บจก. อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม บจก. โกลบอลคอนกรีต  
 บจก. สยามโกลบอลแอทเซท  และบจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

  การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

 จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง จำานวน  8  วาระ ได้แก่ ปี 2551-2558 

 จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา 

⋅	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  3/4  ครั้ง

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง   424,612,107   หุ้น  คิดเป็น  12.19%
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ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

         ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในสี่(4)เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

  ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1 / 5) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำานวน
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1 / 10) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำา
หนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
นั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

 ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3) วัน 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม(3) วัน

  ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะ
กรรมการจะกำาหนดก็ได้

 ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 / 3) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง(1) ชั่วโมง จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 ข้อ 38 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

 ข้อ 39  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่า
กัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

  (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

   (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

   (ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
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   (ค) การทำา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำาไร
ขาดทุนกัน

   (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

   (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

   (ฉ) การเลิกบริษัท

   (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

   (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

 ข้อ 40 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

  (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

  (2)  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

  (3)  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไร และการจ่ายเงินปันผล

  (4)  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  (5)  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

  (6)  กิจการอื่น ๆ

  



SIAM
 GLO

BAL HO
USE CO

M
PANY LIM

ITED

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

29
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559

Invitation letter to the 2016 Annual General meeting of shareholders (AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ

 1. การลงทะเบียน

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลา
ประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น ของวันที่ 21 เมษายน 2559

 2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

 ให้แสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวช้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาว
ต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

 3. การมอบฉันทะ 

 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบ
หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ  สามารถมอบฉันทะให้:-

     1) รศ.พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ์   กรรมการอิสระ(รักษาการ) / ประธานกรรมการตรวจสอบฯเป็นผู้รับมอบฉันทะ  หรือ    

     2) นายพรศักดิ์  ศักดิ์พันธ์พนม  กรรมการอิสระ(รักษาการ) /กรรมการตรวจสอบฯ/ประธานกรรมการสรรหาฯ  เป็นผู้รับ
มอบฉันทะ

 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 
วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความสำาคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำากับไว้ทุกแห่ง 
หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

     (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา  ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

• หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์
เรียบร้อยแล้ว

• สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือสำาเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะ
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

     (2) กรณีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

• หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ตราหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว

• สำาเนาบัตรประจำาตัว (ตามที่กำาหนดในข้อ 2) ของผู้มีอำานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำาเนาถูก
ต้อง

• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรอง
สำาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

• กรณีผู้มอบอำานาจเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำาเนาหนังสือรับรองการเป็น           
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 นิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว

จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำานาจไม่เกิน 3 เดือน

• สำาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำาคำาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำาแปล

• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง
ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

     (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่าง
ประเทศ ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

     ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

• หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้เป็นคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้
ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

• หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็น คัสโตเดียน(Custodian)

• เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำาคำาแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย 
และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำานาจกระทำาการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความ
ถูกต้องของคำาแปลด้วย

• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง 
(ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

     4.1 การออกเสียงลงคะแนน

  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำาโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง บริษัทจะมอบบัตรลง
คะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมโดยในบัตรลงคะแนนนั้นบริษัทจะพิมพ์จำานวนคะแนนเสียง
ทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง แยกรายวาระในบัตรลงคะแนน

     4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

  (1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะ
สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้น 
จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนเนียงจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำามาใช้ในการ
นับคะแนนเสียงต่อไป

  (2) กรณีทีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออก
คะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ

 1. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์   อายุ  64  ปี

 ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

  และบริหารความเสี่ยง 

 ที่อยู่  54/98  ถนนเย็นอากาศ  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาธร  กรุงเทพมหานคร  10120

 ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท MBA (Finance) University of Wisconsin at Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมเหรียญทอง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Programรุ่นที่ 17/2002 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

 การอบรม / สัมมนาในปี 2558

•  งานสัมมนา  Financial  Instrument  for  Directors : FID โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบฯ /  กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2550 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ผู้ดูแลและให้คำาปรึกษาการศึกษาอิสระของ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2552 – 2555 คณบดี Business School มหาวิทยาลัยอาเซียน

2548 - 2550 ผู้อำานวยการโครงการปริญญาโท หลักสูตร Management มหาวิทยาลัยมหิดล

  การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี-

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี- 

 การมีส่วนได้เสีย ไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี ้ยกเวน้วาระที ่ 9 เรือ่งพจิารณาคา่ตอบแทน 
   และโบนัสกรรมการประจำาปี 2559

 การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

  1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

  2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

 จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง จำานวน 8 วาระ ได้แก่ ปี 2551 - 2558

 จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

⋅	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 5 / 5 ครั้ง

⋅	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4 / 4  ครั้ง

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง   - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
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ข้อมูลกรรมการ

 2. นายพรศักดิ์    ศักดิ์พันธ์พนม    อายุ   69   ปี

 ตำาแหน่ง  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 ที่อยู่  102/8 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 

 ประวัติการศึกษา

⋅	 ปริญญาโท เนติบัณฑิตไทย สำานักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

⋅	 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ

⋅	 อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Programรุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

  การอบรม/สัมมนาในปี 2558

⋅	 งานสัมมนาเรื่องความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงิน

⋅	 CG Forum 3 / 2015 : Risk Oversight High  Priority  Roles  Of the Board โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

⋅	 Thailand  CG  Forum : Governance as a driving  force  for  business  sustainability

 ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สยามอภิวัฒน์

  การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  1 แห่ง  ได้แก่ บจก.สยามอภิวัฒน์

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี-

 การมีส่วนได้เสีย ไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี ้ยกเวน้วาระที ่ 9 เรือ่งพจิารณาคา่ตอบแทน 
   และโบนัสกรรมการประจำาปี 2559

 การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง  2 ปีที่ผ่านมา

  1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

  2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ   

 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :  -ไม่มี-

 จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง :  จำานวน  2  วาระ ได้แก่ ปี 2556-2558

 จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

⋅	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ  5 / 5  ครั้ง

⋅	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท   4 / 4  ครั้ง

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง    - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
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นิยามกรรมการอิสระ

 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจ
สอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

 บริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่
ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ
ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำาจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อน
ในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
แล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็น
อิสระ

4. ไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่ได้เป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ
บุคคลดังกล่าว

 ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำาหนดที่ กลต.และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดไว้
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สิงที่ส่งมาด้วย 8

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง  กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2551

เขียนที่...........................................................

วันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. ..............

 (1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................สัญชาติ..........................

อยู่บ้านเลขที่.........................................................ถนน.....................................................ตำาบล/แขวง...........................

อำาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์...........................

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม...................หุ้นและออกเสียงลง

คะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง

 (3) ขอมอบฉันทะให้

  (1)...................................................................................................................อายุ...................... ปี

อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ตำาบลแขวง................................

อำาเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์......................  หรือ

  (2)...................................................................................................................อายุ...................... ปี

อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ตำาบลแขวง................................

อำาเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์......................  หรือ

  (3)...................................................................................................................อายุ...................... ปี

อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ตำาบลแขวง................................

อำาเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์......................

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจำาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลข

ที่  247 ถนนรัชดาภิเษก   ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำาไปในการประชุมนั้น  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

   ลงชื่อ………………….........………..…………………………..……ผู้มอบฉันทะ

          (……………...............................................................…………..)

   ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผู้รับมอบฉันทะ

                            (….…………………..………………………..…………………..............)

หมายเหตุ

 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ

แบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์
20 บาท
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียน...................................................

วันที่.........เดือน...............................พ.ศ...............

            (1) ข้าพเจ้า.....................................................สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่..........................ถนน..............ตำาบล/แขวง.....

................................อำาเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.................

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม.........................หุ้น และออก

เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังนี้

      หุ้นสามัญ..............................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง

       หุ้นบุริมสิทธิ............................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง

 (3) ขอมอบฉันทะให้

  1..........................................................อายุ.......................ปี อยู่บ้านเลขที่.................ถนน..........................

 ตำาบล/แขวง.................................อำาเภอ/เขต..........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.........................หรือ

  2...........................................................อายุ.....................ปีอยู่บ้านเลขที่.................ถนน............................

 ตำาบล/แขวง.................................อำาเภอ/เขต...........................จังหวัด…........................รหัสไปรษณีย์...........................หรือ

  3.........................................................อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขที่.................ถนน..........................

 ตำาบล/แขวง.................................อำาเภอ/เขต...........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ 

 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น  2  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่  247  ถนน

รัชดาภิเษก   ดินแดง  กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

อากรแสตมป์
20 บาท
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2558 และ พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2558 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                        เห็นด้วย                  ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 จำานวนรวม 4,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                        เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำานวน 174,214,050  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
จ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน    

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                        เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำานวน 174,214,050 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล      

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                        เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2559

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                        เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

                                 เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง

                        การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                       1.ชื่อกรรมการ       รศ.พรสิริ    ทิวาวรรณวงศ์

                                 เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง

                       2.ชื่อกรรมการ       นายพรศักดิ์     ศักดิ์พันธ์พนม

                                 เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง

                       3.ชื่อกรรมการ       นายอนวัช    สุริยวนากุล

                                 เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำาปี 2559

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

             เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง    

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการ
ประกอบธุรกิจ

         (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

             เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง   
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วาระที่11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                      เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน    หนังสือ 
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

                                         ลงชื่อ......................................................ผู้มอบฉันทะ

                                                            (…................................................)

                                                       ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ

                                                               (…................................................)

หมายเหตุ

 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

 3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่  21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น .ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม 
ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขที่  247  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่....... เรื่อง............................................................................................

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                         เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่....... เรื่อง............................................................................................

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                         เห็นด้วย                            ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

วาระที่....... เรื่อง............................................................................................

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                         เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่..........เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

 ชื่อกรรมการ.........................................................................................

                  เห็นด้วย                  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ.........................................................................................

                 เห็นด้วย                     ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ.........................................................................................

                 เห็นด้วย                  ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ.........................................................................................

                   เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

                                                       ลงชื่อ............................................................ผู้มอบฉันทะ

                                                             (….........................................................)

                                                       ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบฉันทะ

                                                             (….........................................................)
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(สำาหรับผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

 

เขียนที่.........................................................

วันที่..............เดือน........................ พ.ศ...................

 1. ข้าพเจ้า......................................................................................................สัญชาติ ............................................ 
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...............................................................ตำาบล/แขวง.........................................
อำาเภอ/เขต ...........................................จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้แก่............................................................................................ 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม.................................................หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................................เสียง

 2. ขอมอบฉันทะให้.....................................................................................................................................

  (1)........................................................................................อายุ..................................ปี

อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...............................................................ตำาบล/แขวง.........................................
อำาเภอ/เขต ...........................................จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................  
หรือ

  (2)........................................................................................อายุ..................................ปี

อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...............................................................ตำาบล/แขวง.........................................
อำาเภอ/เขต ...........................................จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................  
หรือ

  (3)........................................................................................อายุ..................................ปี

อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...............................................................ตำาบล/แขวง.........................................
อำาเภอ/เขต ...........................................จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................  
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่  21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น . ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2     โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค  เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถาน
ที่อื่นด้วย

อากรแสตมป์
20 บาท
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง  งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2558 และ พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง  งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี2558 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง  งดออกเสียง...................เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 จำานวนรวม 4,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง...................เสียง

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำานวน 174,214,050  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำานวน 174,214,050 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล      

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2559

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง....................เสียง
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วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

             เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง....................เสียง

                  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

  1. ชื่อกรรมการ รศ.พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ์ 

                           เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง  งดออกเสียง....................เสียง

  2. ชื่อกรรมการ นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม

                           เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง  งดออกเสียง....................เสียง

  3. ชื่อกรรมการ นายอนวัช สุริยวนากุล

                            เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง  งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 9 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ ประจำาปี 2559

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง  งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการ
ประกอบธุรกิจ

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง  งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง  งดออกเสียง....................เสียง

1. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม
เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

                                                       ลงชื่อ............................................................ผู้มอบฉันทะ

                                                             (….........................................................)

                                                       ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบฉันทะ

                                                             (….........................................................)

 

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

• หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

• หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่  21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น . ณ เจ้าพระยาบอลรูม  ชั้น 

2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อื่นด้วย

วาระที่. ................. เรื่อง .......................................................................................................................................................... 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย................... ไม่เห็นด้วย..............................  งดออกเสียง................

วาระที่. ................. เรื่อง .......................................................................................................................................................... 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย................... ไม่เห็นด้วย..............................  งดออกเสียง................

วาระที่. ................. เรื่อง .......................................................................................................................................................... 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย................... ไม่เห็นด้วย..............................  งดออกเสียง................

วาระที่..........เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

 ชื่อกรรมการ.........................................................................................

  เห็นด้วย................... ไม่เห็นด้วย..............................  งดออกเสียง................ 

 ชื่อกรรมการ.........................................................................................

  เห็นด้วย................... ไม่เห็นด้วย..............................  งดออกเสียง...............

 ชื่อกรรมการ.........................................................................................

  เห็นด้วย................... ไม่เห็นด้วย..............................  งดออกเสียง................ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

                                                       ลงชื่อ............................................................ผู้มอบฉันทะ

                                                             (….........................................................)

                                                       ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบฉันทะ

                                                             (….........................................................)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แผนที่สถานที่ประชุม

 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 กำาหนดจัดประชุม ในวัน พฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ 
เจ้าพระยาบอลรูม  ชั้น 2  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แผนที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ที่ 19 ตำาบลรอบเมือง อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
232 Moo 19, Tumbon Rob Muang, Amphur Muang Roi-et, Roi-et, 45000

www.globalhouse.co.th
Call Center : 0-4351-9777, 0-4352-7222


