
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2557



2

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

9  มีนาคม  2557

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2556
2. รายงานประจ�าปี 2556
3. รายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) 
4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ
5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
9. แผนที่สถานที่ประชุม

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจาณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 หมายเหตุ  บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชุม ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2556

 รายละเอียด การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2556 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่  20 กันยายน  2556 
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯได้
ส�าเนารายงานการการประชุมมาพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2556

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปี 2556

 รายละเอียด รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯประจ�าปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี 2556  
ที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำาเนินงานรวม ประจำาปี 2556

รายได้รวม          (ล้านบาท) 14,736.69

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี (ล้านบาท) 885.02

ก�าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.3437
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 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ที่
ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 รายละเอียด งบการเงินประจ�าปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน”  
ของรายงานประจ�าปี 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับแล้ว  โดยบริษัทฯได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2556 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

 รายละเอียด ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากก�าไรสุทธิเป็นเงินก�าไรสะสมส�ารองตามกฎหมายไว ้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็น 
ควรให้จัดสรรไว้เป็นจ�านวน 44.30 ล้านบาท (สี่สิบสี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) หรือเท่ากับร้อยละ 5.01 ของก�าไรสุทธ ิ
ประจ�าปี 2556 ด้วยผลการด�าเนินงานในรอบปี 2556 บริษัทฯ มีก�าไรตามที่บริษัทฯได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว   
และตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิส�าหรับปี ที่เหลือจากหักเงิน
ส�ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใดและการจ่าย
เงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญและด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
บริษัทฯเห็นว่าจ�านวนหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสภาพคล่องไม่มากเท่าที่ควร 
จึงเป็นที่มาของการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือประจ�าปีนี้ ในรูปแบบของ

 1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�านวนไม่เกิน  435,536,220  มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นบริษัทฯ  ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 435,536,220.00 บาท(สี่ร้อยสามสิบห้าล้านห้า
แสนสามหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ0.16666666641 บาท (ทศนิยม 11 
ต�าแหน่ง)ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการ
จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.16666666641 บาท  (ทศนิยม 11 ต�าแหน่ง) 

 2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01851851849  บาท (ทศนิยม 11 ต�าแหน่ง) หรือคิดเป็นจ�านวน เงิน
ไม่เกิน 48,392,913.33 บาท (สี่สิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)

 รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.1851851849 บาท (ทศนิยม 10 
ต�าแหน่ง)  คิดเป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 483,929,133.33 บาท (สี่ร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่ง
ร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 57.5612 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี 2556 ภายหลังหักส�ารองตาม
กฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ 
ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายก�าหนด โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล 
ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา  225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และก�าหนดจ่ายปันผลในวันอังคารที่ 29 เมษายน  2557

ฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ (ล้านบาท) 16,046.40

หนี้สิน (ล้านบาท) 5,745.62

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 10,300.78
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 โดยมีประวัติการจ่ายปันผลส�าหรับผลประกอบการประจ�าปี 2552 - 2555 ดังนี้

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรสุทธิเป็นส�ารองตามกฎหมาย 
และอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่าย

 รายละเอียด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,613,333,247.00 บาท  
เป็น 2,613,217,324.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น�าออกจ�าหน่ายจ�านวน 115,923 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ�านวนเงิน 115,923.00 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. หุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2556 แต่ยังไม่ได้จัดสรรจ�านวน 1,174 หุ้น และ

2. หุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 3 
และ 4 ในส่วนที่เกินกว่าจ�านวนหุ้นสามัญที่จ�าเป็นต้องจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ
ที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรจริงให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวนรวม 114,749 หุ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ  
มีทุนจดทะเบียนอยู่ 2,613,333,247.00 บาท ลดทุทนจดทะเบียนเป็น 2,613,217,324.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียน
ที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายจ�านวนรวม 115,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจ�านวนเงิน 115,923 บาท ตามรายละเอียด
ข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจาก 
การลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

 รายละเอียด ด้วยบริษัทฯมีการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 5 ดังนั้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และ
หนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตลอดจนเอกสาร
ส�าคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองบริษัท 
ตลอดจนเอกสารส�าคัญอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการ
เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม 435,536,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

 รายละเอียด เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�านวน 435,536,220 หุ้น จึงขออนุมติเพิ่มทุน 
จดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจ�านวนรวม 435,536,220 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียนอยู่ 2,613,217,324.00 บาท เพิ่มเป็น 3,048,753,544.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวนรวม 435,536,220  หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ปี 2552 2553 2554 2555

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.4489 0.3772 0.3404 0.3369

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.1300 0.5555 0.2222 0.1851

อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อ ก�าไรสุทธิ (%) 34.77 155.03 69.20 68.88



5

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน  

 รายละเอียด ด้วยบริษัทฯมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามวาระที่ 7 ดังนั้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และ
หนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน ตลอดจนเอกสารส�าคัญ
อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองบริษัท 
ตลอดจนเอกสารส�าคัญอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการ
เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 435,536,220 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

 รายละเอียด บริษัทฯได้น�าส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  
ที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2557

 รายละเอียด คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีส�าหรับการจัดท�างบการเงิน
บริษัทประจ�าปี 2557 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรน�าเสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  ส�าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจ�าปี 2557  
คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425  
แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2557

 เนื่องจากมีมาตรฐานการท�างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงานและ
อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีอัตราที่เหมาะสม และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2557  
เป็นจ�านวนเงิน 2.0 ล้านบาท (ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี) 

 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ / ผู้บริหาร  
/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด 

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน  
ประจ�าปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 รายละเอียด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 19 ก�าหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีจ�านวนหนึ่งในสาม  หรือจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม โดยกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังต่อไป  
ให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง
ใหม่ก็ได้

ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ปี 2557 (ปีที่เสนอ) ปี 2556 ปี 2555

ค่าสอบบัญชีประจ�าปีและรายไตรมาส (บาท) 2,000,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00
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 ในปีนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ ส�าหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้ง
กรรมการ ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และ ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ใน
ต�าแหน่งนานที่สุดต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

• นายวิทูร สุริยวนากุล

• นางวารุณี สุริยวนากุล

• นายสุรศักดิ์ จันโทริ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการ 
ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้  จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
อีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่านปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ 
นายวิทูร สุริยวนากุล นางวารุณี สุริยวนากุล และนายสุรศักดิ์ จันโทริ กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 12 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2557

 รายละเอียด บริษัทฯมีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้พิจารณาก�าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ โดยเทียบเคียงจาก
บริษัทในธุรกิจ / อุตสาหกรรมเดียวกัน

 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรคงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2557 ไว้ที่ไม่เกิน 6.00 
ล้านบาท (หกล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา  โดยหมายถึงเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจ�าของบริษัท 
และรวมถึงค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ 

 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2557  
ไว้ไม่เกิน 6.00 ล้านบาท(หกล้านบาทถ้วน)ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีรายละเอียด                    
การจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

ปี จำานวนเงินที่อนุมัติ (บาท) จำานวนเงินที่จ่ายจริง(บาท)

2554 6,000,000.00 2,445,000.00

2555 6,000,000.00 2,935,000.00

2556 6,000,000.00 3,795,000.00

ประเภทค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย

ประธานกรรมการ 50,000 บาท/คน/เดือน 35,000 บาท/คน/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง

กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง
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วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ

 รับทราบการออกหุ้นกู้ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2556

 ดังนั้น บริษัทฯ ได้ก�าหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 เป็นวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557  
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน 
พักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 
 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

หมายเหตุ

 บริษัทน�าส่งรายงานประจ�าปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปของซีดีรอม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค ์
ขอรับรายงานประจ�าปี 2556 ในลักษณะถ่ายส�าเนา กรุณาแจ้งความประสงค์พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ ส่งไปรษณีย์ มาที ่
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ที่อยู่ 232 หมู่ 19 ต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000  
หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อฝ่ายเลขานุการ โทรศัพท์ 0-4351-9777 ต่อ 784 , 0-4352-7222 ต่อ 784 หรือ  
08-6421-5880 และบริษัทฯจะรวบรวมรายชื่อภายในวันที่ 30เมษายน 2557 และด�าเนินการจัดส่งเอกสารไปให ้
ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)

(นาย อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติก�าจร)
ประธานกรรมการบริษัท
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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2556

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10.25 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

 นายวุฒิเมธ ภักดีวุฒิ ผู้ท�าหน้าที่เป็นพิธีกรของที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มี
ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ�านวน 61 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จ�านวน 376 ราย รวมเป็นจ�านวน
ผู้มาประชุม 437 ราย นับจ�านวนหุ้นรวมกันได้ 2,082,639,344 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.70 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1 / 3) 
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากนั้น พิธีกรได้แนะน�ากรรมการบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร ประธานกรรมการบริษัท
 2. นายวิทูร สุริยวนากุล กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 3. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
     และบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
 4. นายสุรศักดิ์ จันโทริ  กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบฯ /กรรมการอิสระ
 5. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบฯ /กรรมการอิสระ
 6. นาย อนวัช สุริยวนากุล กรรมการบริษัท

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายวุฒิเมธ ภักดีวุฒิ ในฐานะพิธีกรของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แจ้งว่าในการประชุม
จะด�าเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระ ทั้งหมด 3 วาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อชักถาม สามารถยกมือขึ้นพร้อมกับแจ้งชื่อ 
และข้อซักถาม  เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามได้ ในส่วนของวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ นายวุฒิเมธชี้แจงเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้ 
 1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือ
หุ้น แต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จ�านวน 4 แผ่น รวม 3 วาระ
 2. เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ด�าเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
เก็บบัตรลงคะแนน ส�าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการนับคะแนนจะใช้การสแกน
ตาม barcode  และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว ผมจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจ�านวนคะแนนเสียง
ในส่วน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
 3. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค�าถาม ขอให้ยกมือ และ
เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือค�าถามที่ตรงกับ
ระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆ แล้ว
 4. ในการเสนอความเห็นหรือค�าถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และ
ไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการด�าเนินการที่เหมาะสม
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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

 ในล�าดับถัดไป นายวุฒิเมธ ได้เชิญนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร ประธานกรรมการบริษัทฯ (“ประธานฯ”) ท�าหน้าที่
ประธานที่ประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556
 ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 และจัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว ปรากฏตามส่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานดัง
กล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556
 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่มีค�าถาม
หรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจ�านวนหุ้นได้ 2,088,228,175 หุ้น มี
คะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย  2,088,228,175   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 ไม่เห็นด้วย  -   เสียง คิดเป็นร้อยละ    -
 งดออกเสียง  -   เสียง คิดเป็นร้อยละ    -

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิทูร สุริยวนากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  
โดยนายวิทูร สุริยวนากุล ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยอย่างน้อยปีละ 12 สาขา  
จึงมีความต้องการใช้เงินทุนเพื่อการจัดหาที่ดิน และการก่อสร้างประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าในอนาคตอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ของสถาบันการเงินอาจมีการปรับตัวสูงขึ้น ท�าให้บริษัทฯมีความจ�าเป็นในการออกหุ้นกู้ เพื่อน�าเงินที่ได้มาใช้ในการลงทุน
ขยายธุรกิจตามแผนงาน ซึ่งการออกหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ากว่า ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน จึงเป็นที่มาของ 
การขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือค�าถามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือไม ่
ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นหรือค�าถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
 เมื่อไม่มีค�าถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

นายสุวัฒน์  กระเษียรอภิบาล
ผู้ถือหุ้น

: อยากทราบว่าบริษัทฯต้องใช้เงินลงทุนในแต่ละสาขาประมาณเท่าไหร่

นายวิทูร สุริยวนากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

: ที่ผ่านมาบริษัทฯใช้เงินลงทุนในแต่ละสาขา ส�าหรับที่ดินโดยเฉลี่ยประมาณ 50 
-100 ล้านบาท และส�าหรับการก่อสร้างประมาณ 120 -130 ล้านบาท รวมแล้ว
ประมาณ 200-250 ล้านบาท ต่อสาขาครับ 

นายจตุพร  เปลี่ยนเจริญ
ผู้ถือหุ้น

: อยากทราบว่าถ้าบริษัทฯออกหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท บริษัทฯจะมีต้นทุนทางการ
เงินเท่าไหร่ และถ้าใน 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทฯสามารถใช้กระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงานในการขยายสาขาได้แล้ว แสดงว่าอายุของหุ้นกู้ไม่น่าจะเกิน 3 ปีใช่
หรือไม่

นายวิทูร สุริยวนากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

: ต้นทุนทางการเงินน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4 % และมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี เรา
คาดว่าจะใช้เงินมากที่สุดในปี 2558 และหลังจากนั้นกระแสเงินสดของบริษัทฯ
จะกลับคืนมา 

นางสาวจิณพักตร์  พรพิบูลย์ : อยากทราบว่าการซื้อที่ดิน 50-100 ล้านบาท นั้นมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่

นายวิทูร สุริยวนากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

: โดยปกติแล้วขนาดที่ดินที่ซื้อไว้จะอยู่ประมาณ 25-30 ไร่ แต่ก็อาจมีบางแปลงที่
เจ้าของที่ดินไม่แบ่งขาย ก็จะมีเนื้อที่ประมาณ 35-40 ไร่บ้าง 
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มติที่ประชุม

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้รวมจ�านวนหุ้นได้ 
2,095,737,345 หุ้น มีคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย  2,095,737,345   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 ไม่เห็นด้วย  -   เสียง คิดเป็นร้อยละ    -
 งดออกเสียง  -   เสียง คิดเป็นร้อยละ    -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
 - ไม่มี -

 ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1 / 2556  และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.05 น.

นายวสันต์  พงษ์พุทธมนต์ : อยากทราบว่าหลังจากที่ทางเอส ซี จี ดิสทริบิวชั่น ได้เข้ามาถือหุ้นประมาณหนึ่ง
ในสามของบริษัทฯนั้น รูปแบบของการบริหารงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
อย่างไร

นายวิทูร สุริยวนากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

: รูปแบบกลยุทธ์ การจัดการของบริษัทฯ และการเป็นร้านที่มีต้นทุนที่ต่�ายัง
เหมือนเดิม แต่เรามีการท�างานร่วมกันกับเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ในด้านศูนย์
กระจายสินค้าโดยอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน  ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนด้านการขนส่ง
และกระจายสินค้าของเราลดลง

นายวสันต์  พงษ์พุทธมนต์ : ส่วนใหญ่โกลบอลเฮ้าส์จะขยายสาขาตามต่างจังหวัด อยากทราบว่าบริษัทฯมี
แผนการขยายสาขาในเขตเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ หรือกรุงเทพฯ หรือไม่

นายวิทูร สุริยวนากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

: บริษัทฯมีสาขาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2549 แล้ว ในเขตภาคตะวันออกมี
ในจังหวัดชลบุรีและระยอง ส่วนในภาคตะวันตกมีในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี 
และที่ดินในเขตกรุงเทพฯเรามีแล้วที่เมืองทองธานี แต่ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาหลัง
จากเราเข้าตลาดหลักทรัพย์นั้น กลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดเติบโตมาก ด้วยความ
สามารถ และเงินทุนที่เรามี เราจึงเร่งขยายในตลาดที่เติบโตก่อน ซึ่งเป็นตลาด
ต่างจังหวัด แต่ทั้งนี้เราก็ไม่ได้ละทิ้งพื้นที่ในกรุงเทพฯ อาจจะเห็นในเร็ววัน

นายปรัชญา อุทัยสาง : อยากเรียนถามว่าก่อนจะมีโครงการหุ้นกู้นั้น มีโครงการท�ากองทุน
อสังหาริมทรัพย์ด้วยหรือไม่

นายวิทูร สุริยวนากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

: ปัจจุบันนี้ยังไม่มีนโยบายท�ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ครับ

 

(นายอภิสิทธิ์    รุจิเกียรติก�าจร)
ประธานกรรมการบริษัท

ประธานในที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

วันที่  27 กุมภาพันธ์  2557

 ข้าพเจ้าบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2557  
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,613,217,324.00 บาท เป็น 
3,048,753,544.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จ�านวน 435,536,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
รวม 435,536,220.00 บาท
 ทั้งนี้ ก่อนด�าเนินการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องด�าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
จาก 2,613,333,247 บาท เป็น 2,613,217,324 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น�าออกจ�าหน่าย 
จ�านวน 115,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก�าหนดว่า บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัท 
ได้ออกจ�าหน่ายและได้รับช�าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่มีหุ้นที่ยังจ�าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออก 
เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จ�านวน 435,536,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
รวม 435,536,220.00 บาท โดยมีรายละ เอียดดังต่อไปนี้
 2.1 รายละเอียดการจัดสรร

หมายเหตุ 
 1/ บริษัทฯก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 
ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 และก�าหนดวันจ่าย
ปันผลเป็นวันที่ 29 เมษายน 2557

 2.2  การด�าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
  ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลค�านวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสด 
ให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.16666666641 บาท 

 2.3 จ�านวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 
   -ไม่มี-

จัดสรรให้แก่ จำานวนหุ้น
อัตราส่วน

(เดิม : ใหม่)
ราคาขาย

ต่อหุ้น (บาท)
วัน เวลา จองซื้อ และชำาระ

เงินค่าหุ้น
หมายเหตุ

รองรับการจ่าย
ปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
เดิม

435,536,220
บริษัทฯจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 6 หุ้น
เดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

   หมายเหตุ 1
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3. กำาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ในวันที่ 9 เมษายน  2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา 
ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยก�าหนดรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อ 
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 
ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอนุญาต

 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557
 4.2 การด�าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไข บริคณฑ์สนธิ ตลอดจนเอกสารอื่น  
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ
 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ในการน�าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

 5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายหุ้นปันผล
แทนการจ่ายเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 7.1 นโยบายเงินปันผล
  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินส�ารอง
ต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยส�าคัญ
 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล  และมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำาเป็นสำาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 -ไม่มี-



13

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

9. ตารางระยะเวลาการดำาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

1. วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557        วันที่  27 กุมภาพันธ์  2557

2. ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น         วันที่ 17 มีนาคม  2557

3. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุด
       ทะเบียนพักการโอนหุ้น ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

        วันที่ 18 มีนาคม  2557

4. ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557          วันที่  9 เมษายน  2557

5. ก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล         วันที่  17 มีนาคม  2557

6. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
      ทะเบียนพักการโอนหุ้น ส�าหรับการรับปันผล

        วันที่ 18 มีนาคม  2557

7. กำ�หนดจ่�ยปันผล           วันที่ 29 เมษ�ยน 2557

 

(นายวิทูร  สุริยวนากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ

1. นายวิทูร สุริยวนากุล อายุ  56  ปี                                         

 ตำาแหน่งที่เสนอ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 การอบรม / สัมมนา

  อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program รุ่นที่ 68 / 2008 

 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

 ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี-

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  จ�านวน  2 แห่ง 

• บจก.อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม

• บจก.สยามโกลบอลแอทเซท

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ -ไม่มี-

จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง จ�านวน 6 วาระ ได้แก่ ปี 2551-2556 

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีผ่านมา

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6  ครั้ง

• การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 / 10 ครั้ง

• การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 2 / 2 ครั้ง

จำานวนหุ้นที่ถือครอง 438,654,514 หุ้น คิดเป็น 16.79 %

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2540 – ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สยามโกลบอลแอทเซท
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2. นางวารุณี  สุริยวนากุล อายุ 54 ปี

 ตำาแหน่งที่เสนอ กรรมการบริษัท

 ประวัติการศึกษา

• ระดับก่อนอุดมศึกษา

 การอบรม/ สัมมนา

  อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program รุ่นที่ 68 / 2008  
 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

 ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี-

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ�านวน 1 แห่ง

• บจก. อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม

 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ -ไม่มี-

 จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง  จ�านวน 6 วาระ ได้แก่ ปี 2551 - 2556 

 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีผ่านมา

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง

• การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 / 10 ครั้ง

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง 124,311,089 หุ้น คิดเป็น 4.76 %

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม
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3. นายสุรศักดิ์ จันโทริ อาย ุ55 ปี

 ตำาแหน่งที่เสนอ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

           กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 การอบรม / สัมมนา

• อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Programรุ่นที่ 68 / 2008  
สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• สัมมนา CG Forum 4/2556 “The Updated COSO’s 2103 Integrated Internal Control.”  
โดย ตลท.

 ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี-

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ�านวน 1 แห่ง

• บจก.ไฟเบอร์เฮ้าส์ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส

 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์-ไม่มี-

 จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง จ�านวน 6 วาระ ได้แก่ ปี 2551 - 2556 

 การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังนี้ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจ�า

• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ

 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีผ่านมา

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6  ครั้ง

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 4 / 4 ครั้ง

• การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 2 / 2 ครั้ง

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง  - ไม่มี -

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาฯ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2539 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ไฟเบอร์เฮ้าส์ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส



17

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

 ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสี่(4)เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1 / 5) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ�านวนไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1 / 10) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน
ท�าหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

 ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท�าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง 
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว  
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค�าบอกกล่าว 
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
 ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะ
กรรมการจะก�าหนดก็ได้

 ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 / 3)  
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่  
และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับ 
ว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 ข้อ 38 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

 ข้อ 39 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

• ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

• ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 / 4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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         (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น
         (ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
         (ค)  การท�า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน 
   ที่ส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ 
   บุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�าไรขาดทุนกัน
         (ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
         (จ)  การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
         (ฉ)  การเลิกบริษัท
         (ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท
         (ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

 ข้อ 40.  กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
• พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
• พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
• พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�าไร และการจ่ายเงินปันผล
• พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ และก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ
• พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี และ
• กิจการอื่น ๆ
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วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม 
ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น ของวันที่ 9 เมษายน  2557

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

 ให้แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวช้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้น
เป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ 

• ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

• กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ  สามารถมอบฉันทะให้

    1) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือ    

    2) นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับมอบฉันทะ

• เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความส�าคัญ  
ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก�ากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

 
 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
     1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

• หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและปิดอากร
แสตมป์เรียบร้อยแล้ว

• ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบ
ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

     2) กรณีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารปละผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้
• หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน
• นิติบุคคลตราหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และปิดอากรแสตมป์

เรียบร้อยแล้ว
• ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ตามที่ก�าหนดในข้อ 2) ของผู้มีอ�านาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้องรับรอง

ส�าเนาถูกต้อง
• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่ง

รับรองส�าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
• กรณีผู้มอบอ�านาจเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส�าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล 

ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ�านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล
ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอ�านาจ 
ไม่เกิน 3 เดือน
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• ส�าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�าค�าแปลเป็นภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้อง 
ของค�าแปล

• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

    3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเลียน (Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก ่
ผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค.
    ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

• หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้เป็นคัสโตเดียน (Custodian)  
เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

• หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็น คัสโตเดียน
(Custodian)

• เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�าค�าแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกัน
และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรอง
ความถูกต้องของค�าแปลด้วย

• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับ
จริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 1) การออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท�าโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็น 
หนึ่งเสียง บริษัทจะมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนผู้เจ้าร่วมประชุมโดยในบัตรลงคะแนน
นั้นบริษัทจะพิมพ์จ�านวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีสิทธิออกเสียง แยกรายวาระในบัตรลงคะแนน
 2) วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

• กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะ
สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง 
ในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลง
คะแนนเนียงจากผู้ถือหุ้นเพื่อน�ามาใช้ในการนับคะแนนเสียงต่อไป

• กรณีทีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออก
คะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์  อายุ 61 ปี

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 ที่อยู ่54 / 98 ถนนเย็นอากาศ ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร 
        กรุงเทพมหานคร 10120

 ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

 การมีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี ้
           ยกเว้นวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2557

 จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 4 / 4 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6  ครั้ง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2550 - ปัจจุบัน คณบดี มหาวิทยาลัยเอเชียน

2548 - 2550 ผู้อ�านวยการโครงการปริญญาโท Marketing Management มหาวิทยาลัยมหิดล

2546 - 2548 หัวหน้าโครงการปริญญาตรี BBA หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยชินวัตร
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2. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม อายุ 67 ปี
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 ที่อยู ่102 / 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

 การมีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

            ยกเว้นวาระที่  12 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2557

 จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 3 / 4 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 / 6 ครั้ง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.สยามอภิวัฒน์

2542 - 2546 กรรมการบริษัท
บจก.โปรเกรส แมเนจเม้นท์

บจก.โปรเกรส แอพไพรซัล
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นิยามกรรมการอิสระ

 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการ
ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจาก
นั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

 บริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช�าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท และต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าจากบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท 
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะ
กรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4) ไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6) ไม่ได้เป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

7) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

 ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อก�าหนดที่ กลต.และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

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

1. ข้าพเจ้า.............................................................................................................สัญชาติ...........................................
อยู่บ้านเลขที่.........................................................ถนน.....................................................ต�าบล/แขวง..........................................
อ�าเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.......................................... 
 2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม......................หุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง
 3.ขอมอบฉันทะให้
       1) ...................................................................................................................อายุ...................... ปี
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ต�าบลแขวง................................
อ�าเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์......................  หรือ
       2) ...................................................................................................................อายุ...................... ปี
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ต�าบลแขวง................................
อ�าเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์......................  หรือ
      3) ...................................................................................................................อายุ...................... ปี
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ต�าบลแขวง................................
อ�าเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์......................

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�าไปในการประชุมนั้น  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

  ลงชื่อ………………….........………..…………………………..……ผู้มอบฉันทะ
         (……………...............................................................…………..)
  ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผู้รับมอบฉันทะ
                            (….…………………..………………….…………………….......)
  ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผู้รับมอบฉันทะ
                            (….…………………..………………..…………………………..)
  ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผู้รับมอบฉันทะ
                            (….…………………..………………………..…………………..)

หมายเหต ุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
        ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์
20 บาท
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

 1. ข้าพเจ้า.....................................................สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่..........................ถนน........................... 
ต�าบล/แขวง.....................................อ�าเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..........................
 2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม..........................หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังนี้
      หุ้นสามัญ..............................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง
       หุ้นบุริมสิทธิ............................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้
     1) ..........................................................อายุ.......................ปี อยู่บ้านเลขที่.................ถนน..........................

ต�าบล/แขวง.................................อ�าเภอ/เขต..........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.........................หรือ

     2) ...........................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่.................ถนน............................
ต�าบล/แขวง.................................อ�าเภอ/เขต...........................จังหวัด…........................รหัสไปรษณีย์...........................หรือ

     3) .........................................................อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขที่.................ถนน..........................
ต�าบล/แขวง.................................อ�าเภอ/เขต...........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ 

 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์  
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย

อากรแสตมป์
20 บาท
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4.ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท ประจ�าปี 2556

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2556 เป็นส�ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่าย    

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจาก 
 การลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ     

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามัญจ�านวนรวม 435,536,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท     

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน  

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 435,536,220 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล 

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2557

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 11  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

            (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

      1. ชื่อกรรมการ นายวิทูร สุริยวนากุล
   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
                            2. ชื่อกรรมการ นางวารุณี สุริยวนากุล
   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
                            3. ชื่อกรรมการ นายสุรศักดิ์ จันโทริ
   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2557

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 13  เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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 5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า 
การลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม 
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม 
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง 
ตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

                                                  ลงชื่อ...........................................................ผู้มอบฉันทะ
                                                            (...............…...................................................................)

                                                        ลงชื่อ.........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                               (...............…...................................................................)

                                                      ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                             (...............…...................................................................)

หมายเหตุ
 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลานคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ 
ในใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา  
ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ 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 ....... เรื่อง ..................................................................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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วาระที่ .......... เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

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

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

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

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

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

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริง 
ทุกประการ

                                                  ลงชื่อ...........................................................ผู้มอบฉันทะ
                                                            (...............…...................................................................)

                                                        ลงชื่อ.........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                               (...............…...................................................................)

                                                      ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                             (...............…...................................................................)

                                                      ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                             (...............…...................................................................)
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(สำาหรับผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)
 

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

 1. ข้าพเจ้า.....................................................สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่..........................ถนน........................... 
ต�าบล/แขวง.....................................อ�าเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..........................
 2. ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้แก่ ................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม ................................................ หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังนี้
      หุ้นสามัญ..............................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง
       หุ้นบุริมสิทธิ............................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้
     1) ..........................................................อายุ.......................ปี อยู่บ้านเลขที่.................ถนน..........................

ต�าบล/แขวง.................................อ�าเภอ/เขต..........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.........................หรือ

     2) ...........................................................อายุ.....................ปีอยู่บ้านเลขที่.................ถนน............................
ต�าบล/แขวง.................................อ�าเภอ/เขต...........................จังหวัด…........................รหัสไปรษณีย์...........................หรือ

     3) .........................................................อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขที่.................ถนน..........................
ต�าบล/แขวง.................................อ�าเภอ/เขต...........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ 
 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5  
อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุม 
      ครั้งนี้ ดังนี้
  มอบฉันทะตามจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญจ�านวนทั้งสิ้น ................................................................ หุ้น 
  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................................................................... เสียง

อากรแสตมป์
20 บาท
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 5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2556 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัท ประจ�าปี 2556
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2556 เป็นส�ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผล
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่าย    
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการ 
 ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามัญจ�านวนรวม 435,536,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ1 บาท
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน            
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 435,536,220 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2557
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
   เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      1. ชื่อกรรมการ นายวิทูร สุริยวนากุล
   เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง
      2. ชื่อกรรมการ นางวารุณี สุริยวนากุล
   เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง
      3. ชื่อกรรมการ นายสุรศักดิ์ จันโทริ
   เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง
 
วาระที่ 12 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2557
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย...............เสียง   งดออกเสียง....................เสียง

 1. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลง
คะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จ
จริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

                                                  ลงชื่อ...........................................................ผู้มอบฉันทะ
                                                            (...............…...................................................................)

                                                        ลงชื่อ.........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                               (...............…...................................................................)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
4. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา   
ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ 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 ....... เรื่อง ..................................................................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริง 
ทุกประการ

                                                  ลงชื่อ...........................................................ผู้มอบฉันทะ
                                                            (...............…...................................................................)

                                                        ลงชื่อ.........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                               (...............…...................................................................)

                                                      ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                             (...............…...................................................................)

                                                      ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                             (...............…...................................................................)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แผนที่สถานที่ประชุม

 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ก�าหนดจัดประชุม ในวัน พุธ ที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร

แผนที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
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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


