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1 มีนาคม 2558

เรื่อง     ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557

2. รายงานประจำาปี 2557

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 2558  
ในวันพุธที่  22 เมษายน 2558  เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247  ถนน
รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจาณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 หมายเหตุ บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการ
ประชุม ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

 รายละเอียด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557ณ ห้องแกรนด์รัชดา 
ชั้น 5  อาคารธารทิพย์  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247  ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร   และบริษัทฯได้สำาเนา
รายงานการการประชุมมาพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปี 2557

 รายละเอียด รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯประจำาปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี 2557 ที่ได้จัดส่งมา
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุน ประจำาปี 2557

สินทรัพย์ 21,173.60

หนี้สิน 7,090.78

ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,082.82

รายได้รวม          16,055.01

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 701.71

กำาไรต่อหุ้น  (บาท/หุ้น) 0.2302

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรรับทราบ ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557  
ที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 รายละเอียด งบการเงินประจำาปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2557 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงาน
ประจำาปี 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทตามลำาดับแล้ว  โดยบริษัทฯได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2557 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

 รายละเอียด ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำาไรสุทธิเป็นเงินกำาไรสะสมสำารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิ  จนกว่าจะครบร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน  ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็น
จำานวน 35.10 ล้านบาท (สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) หรือเท่ากับร้อยละ 5.0021 ของกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2557  ด้วยผล
การดำาเนินงานในรอบปี 2557  บริษัทฯมีกำาไร  ตามที่บริษัทฯได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว  และตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่าย
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิสำาหรับปี ที่เหลือจากหักเงินสำารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำาหนด
ไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามกฎหมาย  หากไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญและด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  บริษัทฯเห็นว่าจำานวนหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีสภาพคล่องไม่มากเท่าที่ควร   จึงเป็นที่มาของการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือประจำาปีนี้  ในรูปแบบของ

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำานวนไม่เกิน  435,535,731  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้
แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  ในอัตรา 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 435,535,731.00 บาท  
(สี่ร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล
หุ้น 0.142857142717 บาท (ทศนิยม 12 ตำาแหน่ง)ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการ
จัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.142857142717 บาท  
(ทศนิยม 12 ตำาแหน่ง) 
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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 (สี่ร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันห้า
ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 72.60 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 2557 ภายหลังหักสำารองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการ
จ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมาย
กำาหนด

 โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 
2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่  24  มีนาคม 2558 และกำาหนดจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่  8 พฤษภาคม  2558 การให้สิทธิ
ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 โดยมีประวัติการจ่ายปันผลสำาหรับผลประกอบการประจำาปี 2553 - 2556  ดังนี้

ปี 2553 2554 2555 2556

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น  (หน่วย : บาท/หุ้น) 0.3772 0.3404 0.3369 0.3437

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท/หุ้น) 0.5555 0.2222 0.1852 0.1852

อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำาไรสุทธิ (%) 155.03 69.20 68.88 57.56

 หมายเหต ุ ข้อมูลอัตรากำาไรสุทธิข้างต้น เป็นข้อมูลกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามงบการเงินในแต่ละปีนั้น ๆ ซึ่งไม่ได้
ปรับปรุงจำานวนหุ้นสามัญของงวดก่อน ๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรสุทธิเป็นสำารองตามกฎหมายและอนุมัติการ
จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล 
 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 จำานวนรวม 3,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไข 
 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

 รายละเอียด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 3,048,753,544.00 บาท เป็น 
3,048,750,120.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำาออกจำาหน่ายจำานวน 3,424  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท เป็นจำานวนเงิน 3,424.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผล ตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 แต่ยังไม่ได้จัดสรรจำานวน 3,424 หุ้น  

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน
อยู่ 3,048,753,544.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 3,048,750,120.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออก
จำาหน่ายจำานวนรวม 3,424  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำานวนเงิน 3,424.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการเสนอ
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม  435,535,731  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  
 เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ   

 รายละเอียด เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯจำานวน 435,535,731 หุ้น จึงขออนุมติเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม 435,535,731 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 
3,048,750,120.00 บาท เพิ่ม 3,484,285,851.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม 435,535,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 435,535,731 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล 

 รายละเอียด บริษัทฯได้นำาส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 435,535,731 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2558

 รายละเอียด คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำาหรับการจัดทำางบการเงินบริษัท
ประจำาปี 2558 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  สำาหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจำาปี 2558 คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท 
จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี2558

 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่า
สอบบัญชีของบริษัทอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีอัตราที่เหมาะสม และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำาปี 2558 เป็นจำานวนเงิน 
2.30 ล้านบาท (ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี) 

 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ / ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ แต่อย่างใด 

ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)
ปี 2558

 (ปีที่เสนอ)
ปี 2557 ปี 2556

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

 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2558  
ตามที่คณะกรรมการเสนอ  
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วาระที่  9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 รายละเอียด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535  และข้อบังคับบริษัทข้อ 19 กำาหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีจำานวนหนึ่งในสาม หรือจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม  โดยกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังต่อไป
ให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่ง
ใหม่ก็ได้

 ในปีนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำาหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรง
คุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และ ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่ง
นานที่สุดต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

• นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร ตำาแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

• นายขจรเดช แสงสุพรรณ ตำาแหน่ง กรรมการ

• นายนิธิ ภัทรโชค  ตำาแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้  จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย
ประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่านปรากฏ  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ  
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร  นายขจรเดช  แสงสุพรรณ และ นายนิธิ  ภัทรโชค กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัท

วาระที่ 10 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2558 

 รายละเอียด ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำาหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจาก
บริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำานวนแน่นอนหรือ 
วางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำาหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือ ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
อื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

 ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

 บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณา
กำาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ โดยเทียบเคียงจากบริษัทในธุรกิจ / 
อุตสาหกรรมเดียวกัน

 คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำาปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 
10.00 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำานวน  4.0 ล้านบาท สืบเนื่องจากตั้งแต่บริษัทฯ ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมานั้น  คณะกรรมการกำาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้เป็นจำานวนคงที่ เท่ากับ 
6.0 ล้านบาทมาโดยตลอด  อีกทั้งยังไม่เคยมีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทเลย  ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่
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ได้ทุ่มเทความสามารถ และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พัฒนาบริษัทฯให้ มีความก้าวหน้า และมีผลการดำาเนินงานที่ดีมาตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี จาก 8 สาขา ณ ปี 2552 เป็น 32 สาขา ณ ปี 2557

 โดยค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำาของบริษัท ค่าเบี้ย
ประชุมของกรรมการทุกคณะ และ เงินโบนัสอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำาหนดจำานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี จำานวนเงินที่อนุมัติ (บาท) จำานวนเงินที่จ่ายจริง(บาท)

2555 6,000,000.00 2,935,000.00

2556 6,000,000.00 3,892,500.00

2557 6,000,000.00 4,160,000.00

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2558 ไว้ไม่เกิน 
10.00 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียด การจ่ายค่า
ตอบแทนประเภทต่าง ๆ 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 อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธาน

กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำาหนดจำานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อ

จัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

5. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

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

 รายละเอียด ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้
วงเงินจำานวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว โดยไม่เกินวงเงินดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และการออกหุ้น
กู้ ถือเป็นการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรขออนุมัติ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้น 8,000 ล้าน
บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว โดยให้หุ้นกู้ที่ออกภายในวงเงิน  8,000 ล้านบาท มีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

 ประเภท หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภทที่ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพและไม่ใช่หุ้นกู้ควบใบสำาคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสมของ
สภาพตลาดในแต่ละขณะ
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 สกุลเงิน เงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ

 วงเงิน ภายในวงเงิน 8,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่นทั้งนี้ บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม
และ/หรือออกหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำาหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำานวนไม่
เกินวงเงินดังกล่าว

 การเสนอขาย เสนอขายให้ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน รวมถึงการเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ตามกฎหมายและ
ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำานวนหรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ตามที่เห็นสมควร

 อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

 เงื่อนไขอื่น ๆ ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายมีอำานาจในการกำาหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้
ตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย เช่น ประเภท อายุ สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการกำาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆและดำาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีกจำานวน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ตามที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)

 ดังนั้น บริษัทฯได้กำาหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เป็นวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.  ณ 
ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานครโดยกำาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558  และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคาร
ที่  24  มีนาคม 2558

 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ตามราย
ละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำาส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

 หมายเหตุ บริษัทนำาส่งรายงานประจำาปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปของซีดีรอม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์
ขอรับรายงานประจำาปี 2557 ในลักษณะถ่ายสำาเนา กรุณาแจ้งความประสงค์พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ ส่งไปรษณีย์ มาที่บริษัท  
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ที่อยู่ 232 หมู่ 19 ตำาบลรอบเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 หากมีข้อสงสัย
ประการใดติดต่อฝ่ายเลขานุการ โทรศัพท์ 0-4351-9777 ต่อ 784, 0-4352-7222 ต่อ 784 หรือ 08-8564-3997 และบริษัทฯ
จะรวบรวมรายชื่อภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 และดำาเนินการจัดส่งเอกสารไปให้ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2558

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

(นาย อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำาจร)
ประธานกรรมการบริษัท
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SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

 ประชุมวันพุธที่ 9  เมษายน 2557  เวลา 13.30  น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค เลขที่ 247  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำาจร ประธานกรรมการบริษัทฯ

2. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบฯ

3. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ

4. นายสุรศักดิ์ จันโทริ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ

5. นายวิทูร สุริยวนากุล กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. นายอนวัช สุริยวนากุล กรรมการบริษัท

7. นางวารุณี สุริยวนากุล กรรมการบริษัท

8. นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริษัท

9. นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำากัด

1. นายพิศิษฐ์   ชีวะเรืองโรจน์

2. นายเมธี  รัตนศรีเมธา

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 เป็นการ
ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ถึงวัน
ที่ 31 มกราคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำาหนด
เป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 
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จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

 นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำาจร  ประธานกรรมการบริษัทฯเป็นประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายวุฒิเมธ ภักดีวุฒิ ทำา
หน้าที่ผู้ดำาเนินรายการ  โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จำานวน 139 ราย และที่รับมอบฉันทะจำานวน 577 ราย รวมทั้งสิ้น 716 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นทั้งสิ้น 2,167,451,698 หุ้น  หรือ
คิดเป็นร้อยละ 82.94 ของจำานวนหุ้น ที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด และ ได้กล่าวว่าองค์ประชุมครบแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่
ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับ
ของบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุม 

การดำาเนินการประชุม

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือ
หุ้น แต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำานวน 15 แผ่น รวม 13 วาระ สำาหรับวาระที่ 2 
เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ประจำาปี 2556 เป็นวาระรับทราบเท่านั้น วาระนี้ไม่
ต้องมีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ดำาเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้า
หน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน  สำาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการ
นับคะแนน จะใช้การสแกนตาม barcode  และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว  นายวุฒิเมธฯ  ผู้ดำาเนิน
รายการ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำานวนคะแนนเสียงในส่วน “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” และ 
“งดออกเสียง”

3. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำาถาม ขอให้ยกมือ และ
เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำาถามที่
ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆ 
แล้ว

4. ในการเสนอความเห็นหรือคำาถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่
เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำาเนินการที่เหมาะสม

 

 ในลำาดับถัดไป นายวุฒิเมธฯ ได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนใน
ครั้งนี้ โดยมี นายอนุสรณ์ ลิขิตอำานวยชัย  ได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย หลังจากนั้นได้ เรียนเชิญ    นายอภิสิทธิ์ 
รุจิเกียรติกำาจร ประธานกรรมการบริษัทฯ (“ประธานฯ”) ทำาหน้าที่ประธานที่ประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้
แจ้งในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2556

 ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2556 และจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามส่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯได้พิจารณารายงานดัง
กล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2556
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 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ  
จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2556 

 มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 2,178,056,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 1,932,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09   

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯประจำาปี 2556

 ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินแถลงต่อที่
ประชุมฯ ถึงผลการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯมีสาขาทั้งสิ้น 27 สาขา โดย
สาขาที่เปิดใหม่ในปี 2556 จำานวน 7 สาขา คือ สาขาแพร่ ลำาปาง น่าน สุโขทัย บ้านไผ่(ขอนแก่น) กำาแพงเพชร และ อุบลราชธานี 
โดยมีพื้นที่ขาย รวมทั้งสิ้น 661,809 ตารางเมตร

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 14,302.44 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวน  3,519.87   
ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้น 32.64 %  สำาหรับรายได้อื่นเท่ากับ 434.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำานวน 126.89  ล้าน
บาท หรือ เพิ่มขึ้น 41.29 % โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของการส่งเสริมการขาย คิดเป็นรายได้รวมเท่ากับ 
14,736.69 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 32.88%  สำาหรับกำาไรขั้นต้นปี 2556 เท่ากับ 2,188.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 572.48 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 35.41 %  หากเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายสุทธิ อัตรากำาไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 15.30 ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี2555 ประมาณ 0.30% 

 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2556 เท่ากับ 1,388.42  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวน  429.79  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.83 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 9.70 ของยอดขาย ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบ
เทียบ กับปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 8.90 ของยอดขาย ปี 2555  ทั้งนี้เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจำานวนสาขาและพนักงาน  โดยที่
มีบางสาขายังไม่เปิดทำาการ  หรือเพิ่งเปิดทำาการไปไม่นาน  ในขณะที่บริษัทฯต้องเตรียมรับพนักงานไว้ก่อน 

 บริษัทฯมีกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2556 จำานวน 885.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  257.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.96 
และมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 จำานวน 16,046.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,032.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.57  

 มติที่ประชุม วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำาเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงให้ที่
ประชุมฯพิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำาหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีหน่ึงปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำาปี 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับแล้ว โดย
สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ 



13

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

รายการ
งบการเงิน

ปี 2556 ปี 2555

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 16,046.40 12,013.71

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 5,745.62 3,109.50

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 10,300.78 8,904.21

รายได้รวม (ล้านบาท) 14,736.69 11,089.93

กำาไรสุทธิสำาหรับปี (ล้านบาท) 885.02 627.86

กำาไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.3437 0.2899

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ซักถามดังนี้      

 คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้รับมอบอำานาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : มีประเด็นสอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. ประสงค์ให้อธิบายสาเหตุของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2556 ที่เพิ่มขึ้นจากปี2555 ประมาณ ร้อยละ 
45 มาจากอะไร  

 นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

 สำาหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นในปี 2556 นั้นมีปัจจัยหลักมาจากนโยบายของภาครัฐเรื่องค่าแรงขั้น
ต่ำา 300 บาท โดยต้องจ่ายพร้อมกันทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำาให้กับพนักงานใหม่ และทำาการปรับฐาน
เงินเดือนให้แก่พนักงานเดิมที่มีเงินเดือนอยู่ในระดับใกล้เคียงขั้นต่ำาด้วย 

 ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

 มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
หน่ึงปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2556

 มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 2,194,879,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 1,932,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09   

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2556 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

 น.ส. ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย
แล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำาไรสุทธิเป็นเงินกำาไรสะสมสำารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิ จนกว่าจะ
ครบร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจำานวน 44.30 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อย
ละ 5.01 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 2556 และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิสำาหรับปี
ที่เหลือจากหักเงินสำารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใด
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญซึ่งได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว เมื่อครั้ง
ออกหนังสือชี้ชวนนำาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยในปีนี้บริษัทฯมีการจ่ายปันผล ดังนี้
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1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำานวนไม่เกิน 435,536,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้
ถือหุ้นบริษัทฯ  ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 435,536,220.00 บาท หรือคิดเป็น
อัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.16666666641 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลัง
การจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.16666666641 บาท

2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01851851849 บาท หรือ คิดเป็นจำานวนเงินไม่เกิน48,392,913.33 
บาท รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.1851851849 บาท (ทศนิยม 
10 ตำาแหน่ง)  คิดเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 483,929,133.33 บาท (สี่ร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสอง
หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 57.5612 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 
2556 ภายหลังหักสำารองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของ
บริษัท  โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำาหนด โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 และรวบรวมราย
ชื่อตามมาตรา  225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน  เนื่องจากต้องรอการอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)  และกำาหนดจ่ายปันผลในวันอังคารที่  29 เมษายน  2557  

 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอ
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรสุทธิเป็นสำารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
ตามที่คณะกรรมการเสนอ

 มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 2,194,993,082 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 1,932,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09   

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่าย

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 
2,613,333,247.00 บาท ลดเป็น 2,613,217,324.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำาออกจำาหน่ายจำานวน 
115,923  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำานวนเงิน 115,923.00  บาท ซึ่งประกอบด้วย

 (1) หุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี               
2556 แต่ยังไม่ได้จัดสรรจำานวน 1,174 หุ้น  และ

 (2) หุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 3 และ 
4 ในส่วนที่เกินกว่าจำานวนหุ้นสามัญที่จำาเป็นต้องจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญ แสดงสิทธิที่บริษัทฯ ออกและ
จัดสรรจริงให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำานวนรวม 114,749 หุ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่าย
ปันผล
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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึง
ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯตามที่เสนอ 

 มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 2,195,533,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 1,932,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอัน เนื่องมาจากการลดทุน 
 จดทะเบียนบริษัทฯ     

 ประธานฯ ชี้แจงว่าด้วยบริษัทฯมีการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯตามวาระที่ 5 ดังนั้นบริษัทฯจึงต้องแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 2,613,333,247.00 บาท ลดเป็น 2,613,217,324.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำาออกจำาหน่ายจำานวน 115,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำานวนเงิน 115,923.00  
บาท และแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 4  เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ  
ตลอดจนเอกสารสำาคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึง
ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเอกสารสำาคัญของบริษัทฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

 มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 2,195,538,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 1,932,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09   

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

 ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 2,613,217,324.00 
บาท เพิ่มเป็น  3,048,753,544.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม  435,536,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับ
การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึง
ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯตามที่เสนอ
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 มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 2,195,566,133 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 1,932,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09   

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอัน เนื่องมาจากการเพิ่มทุน  

 ประธานฯ ชี้แจงว่าด้วยบริษัทฯมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯตามวาระที่ 7 ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 2,613,217,324.00 บาท เพิ่มเป็น 3,048,753,544.00 บาท โดยออกเป็น
หุ้นสามัญจำานวนรวม 435,536,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขหนังสือ 
รับรองบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุน จดทะเบียนของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ  ตลอดจนเอกสารสำาคัญ
อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ  
จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเอกสารสำาคัญของบริษัทฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

 มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 2,195,575,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 1,932,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09   

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 435,536,220 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล 

 ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม จำานวนรวม 435,536,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ  
จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำานวนรวม 435,536,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

 มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 2,195,590,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 1,932,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09   
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SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2557

 น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า การจัดทำางบ
การเงินบริษัทฯ ประจำาปี 2557 นั้น บริษัทฯขอนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  สำาหรับการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำาปี 2557 คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นาย
เมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แห่ง บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจำาปี 2557  และกำาหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำานวนเงิน 2.00 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน)  โดยราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ
สอบบัญชี 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ซักถามดังนี้      

 คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้รับมอบอำานาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีประเด็นสอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. อยากทราบว่าบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมานานเท่าไหร่ 

 น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

 บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณเมธี 
รัตนศรีเมธา เป็นผู้สอบบัญชี ครบระยะเวลา 5 ปี และได้เปลี่ยนเป็นคุณพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ในปี 2556 ซึ่งเป็นไปตามข้อ
กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แม้ว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่านจะสังกัดสำานักงานบัญชีเดียวกันก็ตาม 

 คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้รับมอบอำานาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีประเด็นเสนอที่ประชุม ดังนี้

1. เสนอแนะให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีคนเดิมๆ อาจมีความคุ้นเคย หรือความเคยชิน 
ซึ่งอาจทำาให้ทุกอย่างดูเป็นสิ่งปกติ หากมีผู้สอบบัญชีท่านใหม่ เข้ามาบ้างสิ่งที่เคยคิดว่าปกติ อาจจะไม่ปกติ ก็ได้ 

 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร (ประธานกรรมการ) ได้กล่าวขอบคุณสำาหรับข้อเสนอแนะ 

 ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา   

 มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี 2557 ตามที่นำาเสนอ 

 มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 2,195,590,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 1,932,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09   

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ 
มีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นายวิทูร สุริยวนากุล ตำาแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นางวารุณี สุริยวนากุล ตำาแหน่ง กรรมการ 

3. นายสุรศักดิ์ จันโทริ  ตำาแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบฯ /  
           กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

 เนื่องด้วยในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ดำารงตำาแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไป
โดยหลักธรรมาภิบาล

 ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกัน
แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้  ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับ
เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวิทูร สุริยวนากุล ตำาแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 2,194,622,816 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87

ไม่เห็นด้วย           967,433 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04

งดออกเสียง 1,932,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09   

2. นางวารุณี สุริยวนากุล ตำาแหน่ง กรรมการ มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 2,194,690,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87

ไม่เห็นด้วย          900,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04

งดออกเสียง 1,932,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09   

3. นายสุรศักดิ์ จันโทริ  ตำาแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 2,194,952,349 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88

ไม่เห็นด้วย 637,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03

งดออกเสียง 1,932,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09   

วาระที่ 12 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2557

 ประธานฯได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่มิใช่พนักงานของบริษัทฯ 
รวมถึงค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะของบริษัทฯ ซึ่งจากข้อมูลของปีที่ผ่านมานั้นจำานวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงไม่
เกินวงเงินที่ขออนุมัติในแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ปี จำานวนเงินที่ขออนุมัติ (บาท) จำานวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)

2554 6,000,000 2,445,000

2555 6,000,000 2,935,000

2556 6,000,000 3,892,500

 ค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2557 จึงเห็นควรนำาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยจำานวนไม่เกิน  
6.00 ล้านบาท (หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำานวนเท่ากับปีที่ผ่านมา

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ซักถามดังนี้      

 คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้รับมอบอำานาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีประเด็นสอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. อยากทราบว่ากรรมการท่านที่เป็นกรรมการทั้งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย นั้นได้รับค่าเบี้ยประชุมทุก
คณะหรือไม่

 น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

 กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งหากมีการประชุมกรรมการบริษัทหรือประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้ง  
และนายวิทูร สุริยวนากุล(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำาหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่า
เบี้ยประชุม

 ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 จำานวน 6.00 ล้านบาทตามเสนอ 

 มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 2,195,455,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91

ไม่เห็นด้วย 135,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 1,932,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09   

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในการออกหุ้นกู ้
ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/  2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปรายละเอียดสำาคัญดังนี้

 วงเงิน  3,000  ล้านบาท

 ประเภท  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

 อายุ  3 ปี

 อัตราดอกเบี้ย 3.85%

 การจ่ายดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน

 การเสนอขาย เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันแบบเฉพาะเจาะจง

 วันออกหุ้นกู้ 27 กุมภาพันธ์ 2557
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 มติที่ประชุม วาระนี้เป็นการรายงานผลการออกหุ้นกู้ให้ที่ประชุมรับทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อแนะนำา โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้ 

 คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้รับมอบอำานาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีประเด็นเสนอแนะ ดังนี้

1. อยากให้บริษัทฯ จัดทำาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในส่วนที่เป็นวาระพิจารณางบการเงินให้ม ี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น เช่นอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ

2. เนื่องจากบริษัทฯมีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้นจึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่น IOD หรือไม่

 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร (ประธานกรรมการ) ได้กล่าวขอบคุณสำาหรับข้อเสนอแนะ และสำาหรับเรื่องเข้าร่วมเป็น
แนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่นนั้น บริษัทฯมีนโยบายที่จะเข้าร่วมกับสมาคมฯด้วย  นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายป้องกันการทุจริต
ตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว โดยกำาหนดให้มีระบบCheck and Balance และมีบทลงโทษที่รุนแรงสำาหรับผู้กระทำาผิด  

 นายวิทูร สุริยวนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Corporate Governance) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างดำาเนินการซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในเร็วๆนี้  

 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีประเด็นสอบถาม ดังนี้ 

1. บริษัทฯจะมีมาตรการอย่างไรที่จะชักจูงให้ช่างพาลูกค้ามาซื้อสินค้าที่ร้าน

2. บริษัทฯมีการทำางานร่วมกันอะไรบ้างกับ บจก. เอส ซี จี ดิสทริบิวชั่น

 นายวิทูร สุริยวนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 

1. เราไม่มีนโยบายให้เงินรางวัลแก่ช่าง เพื่อให้พาลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าที่ร้าน  สิ่งที่เป็นไปได้คือกลยุทธ์ทางการตลาด 
และ การพัฒนาบริการและความพร้อมของตัวสินค้า โดยช่วงนี้เราได้ทำาโปรโมชั่นซื้อสินค้าทุก ๆ 500 บาทและได้
ชิงโชค ซึ่งเราได้พัฒนาโปรแกรม โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเขียนคูปองชิงโชค ซึ่งเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

2. ปัจจุบันที่เห็นได้ชัดคือการร่วมกันทำาศูนย์กระจายสินค้า (DC) บนพื้นที่เดียวกัน 150 ไร่ โดยร่วมกันพัฒนาพื้นที่
ส่วนกลางที่จะใช้ร่วมกัน และการใช้บริการรถขนส่งสินค้าของ เอสซีจี โลจีสติกส์ แมเนจเม้นท์  

 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีประเด็นสอบถาม ดังนี้ 

1. อยากทราบเป้าหมายในการดำาเนินงานในปี 2557 แผนการสร้างรายได้และการขยายสาขา 

 นายวิทูร สุริยวนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 

 แผนการขยายสาขา เรายังคงมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องปีละ 12 สาขา ถึงปี 2562 โดยอยู่ระหว่างการปรับ
แผนการก่อสร้างซึ่งอาจต้องจ้าง Outsource เพิ่มขึ้น สำาหรับสินค้าเรามีสินค้าHouse Brand อยู่ประมาณ 10 % ของมูลค่าการ
ขาย ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 และทำาให้เราแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน 

 ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเอง จำานวน 177 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
จำานวน 600 ราย รวมทั้งสิ้น 777 ราย นับจำานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น  2,197,522,424  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.09 ของจำานวนหุ้นที่ออก
และจำาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท 

 เมื่อที่ประชุมไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลา
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 และกล่าวปิดประชุม
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 ปิดประชุม ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 15.15  น. 

(นาย อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำาจร)
ประธานกรรมการบริษัท

ประธานในที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

 ข้าพเจ้าบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2558  
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

 1. การลดทุน / เพิ่มทุน

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,048,753,544 บาท เป็น 3,048,750,120 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจด
ทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 จำานวน 3,424 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,048,750,120.00 บาท เป็น 3,484,285,851.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 
จำานวน 435,535,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 435,535,731.00 บาท      

  2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำานวน 435,535,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 
435,535,731.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จำานวนหุ้น
อั ต ร า ส่ ว น

(เดิม : ใหม่)

ราคาขาย

ต่อหุ้น (บาท)

วัน เวลา จองซื้อ และชำาระ

เงินค่าหุ้น
หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นเดิม 7 1 -

บริษัทฯจ่ายหุ้นปันผลให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 7 

หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล
หมายเหตุ 1

 หมายเหตุ  1 / บริษัทฯกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 23 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 และ
กำาหนดวันจ่ายปันผลเป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความ ไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  2.2 การดำาเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

  ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯจะจ่ายเป็นเงินสดให้
แทนการจ่ายหุ้นปันผล  ในอัตราหุ้นละ 0.142857142717 บาท 
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  2.3 จำานวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร  -ไม่มี-

 

 3. กำาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  2558 ในวันพุธที่  22 เมษายน  2558 เวลา 14.00 น.ณ ห้องเจ้าพระยาบอล
รูม ชั้น 2  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  2558  ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558

 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอนุญาต

  4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 

  4.2 การดำาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์และแก้ไขบริคณฑ์สนธิ ตลอดจนเอกสารอื่น ที่
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

  4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์  ในการนำาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์  

 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

  5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายหุ้นปันผล 
แทนการจ่ายเงินสด

 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

  6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ

  6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

  7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิที่
เหลือจากหักเงินสำารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใดและ
การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญ

  7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล  จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต

 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำาเป็นสำาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน

 -ไม่มี-
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(นายวิทูร  สุริยวนากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

 9. ตารางระยะเวลาการดำาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1. วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 วันที่  17 กุมภาพันธ์  2558

2. กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่   23 มีนาคม  2558

3.  รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้น สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่   24 มีนาคม  2558

4. กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 วันที่  22  เมษายน  2558

5. กำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล วันที่ 23 มีนาคม  2558

6.  รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้น  สำาหรับการรับปันผล

วันที่  24  มีนาคม  2558

7.  กำาหนดจ่ายปันผล  วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ

1.  นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำาจร อายุ   69   ปี                                                                                                                          
 ตำาแหน่งที่เสนอ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
 ประวัติการศึกษา

⋅	 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  LAMA UNIVERSITY TEXAS
⋅	 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program  

รุ่นที่ 21 / 2004 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.เอเซีย กรีน เอนเนอจี

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ซีออยล์   

2557- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.เอเชีย ไบโอแมส

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. อีโค่ไลท์ติ้ง 

 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์  2 แห่ง ได้แก่

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บจก.เอเชีย ไบโอแมส

บมจ.เอเซีย กรีน เอนเนอจี บจก.อีโค่ไลท์ติ้ง

บมจ.ซีออยล์

 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
 จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง จำานวน 7 วาระ ได้แก่ ปี 2551 - 2557  
 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีผ่านมา

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง  
 จำานวนหุ้นที่ถือครอง - ไม่ม ี-       
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2.  นายขจรเดช  แสงสุพรรณ อายุ   62   ปี                                                                                                                            

 ตำาแหน่งที่เสนอ กรรมการบริษัท
 ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management program (AMP) Harvard University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program รุ่นที่ 10 / 2004 สมาคมส่งเสริม สถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• Finance for Non-finance Directors Program 7/ 2003 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์

2544  – 2553 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง และ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์  5 แห่ง ได้แก่

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บจก.เซรามิคซิเมนต์ไทย

บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ บจก.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น

บจก.เซรามิคอุตสาหกรรมไทย

บจก.เดอะสยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์

บจก.โสสุโก้ เซรามิค

 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
 จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง จำานวน  2 วาระ ได้แก่ ปี 2555 - 2557 
 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีผ่านมา

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5  ครั้ง  
 จำานวนหุ้นที่ถือครอง  - ไม่มี -  
 



27

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

3.  นายนิธิ  ภัทรโชค อายุ   51   ปี

 ตำาแหน่งที่เสนอ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 ประวัติการศึกษา

⋅	 ปริญญาโท MBA (Finance and Operations Management)  
University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

⋅	 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
⋅	 Advanced Management program(AMP) Harvard University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2549 – ปัจจุบัน รองประธานสมาคม สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2553 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บจก.เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์

 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง และ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์  5 แห่ง โดยสังเขป ได้แก่

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บจก.เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บจก.เอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส

บจก.เอสซีจี ซอร์สซิ่ง

บจก.เอสซีจี เอ็กพีเรียนซ์

บจก.เอสซีจี เทรดดิ้ง

 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
 จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง จำานวน  2  วาระ ได้แก่ ปี 2555 - 2557 
 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีผ่านมา

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท  5 / 5  ครั้ง  
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 / 7  ครั้ง

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง - ไม่มี -     
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ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

 ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต ่
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1 / 5) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำานวนไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1 / 10) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน
ทำาหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

 ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง 
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว  
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำาบอกกล่าว 
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
 ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะ
กรรมการจะกำาหนดก็ได้

 ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 / 3)  
ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง(1) ชั่วโมง จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 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) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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         (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น
         (ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
         (ค)  การทำา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน 
   ที่สำาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการ 
   กับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำาไรขาดทุนกัน
         (ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
         (จ)  การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
         (ฉ)  การเลิกบริษัท
         (ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท
         (ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

 ข้อ 40.  กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
• พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
• พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
• พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไร และการจ่ายเงินปันผล
• พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ และกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ
• พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
• กิจการอื่น ๆ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อน
เวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น ของวันที่ 22 เมษายน  2558

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

 ให้แสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวช้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็น
ชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ 

• ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบ
หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

• กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ  สามารถมอบฉันทะให้

    1) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือ    

    2) นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือ 
    3) นายสุรศักดิ์  จันโทริ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบฯ/กรรมการสรรหาฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

• เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 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 หรือหนังสือเดินทาง
ฉบับจริง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

     (2) กรณีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารปละผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้
• หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน
• นิติบุคคลตราหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และปิดอากรแสตมป์

เรียบร้อยแล้ว
• สำาเนาบัตรประจำาตัว (ตามที่กำาหนดในข้อ 2) ของผู้มีอำานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้องรับรองสำาเนาถูก

ต้อง
• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรอง

สำาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
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• กรณีผู้มอบอำานาจเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำาเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล 
ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล
ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำานาจ 
ไม่เกิน 3 เดือน

• สำาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำาคำาแปลเป็นภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้อง 
ของคำาแปล

• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

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

• หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้เป็นคัสโตเดียน (Custodian)  
เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

• หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็น คัสโตเดียน
(Custodian)

• เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำาคำาแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกัน
และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำานาจกระทำาการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรอง
ความถูกต้องของคำาแปลด้วย

• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับ
จริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 4.1 การออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำาโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็น 
หนึ่งเสียง บริษัทจะมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมโดยในบัตรลงคะแนน
นั้นบริษัทจะพิมพ์จำานวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีสิทธิออกเสียง แยกรายวาระในบัตรลงคะแนน
 4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
     (1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะ
สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนเนียงจากผู้ถือหุ้น
เพื่อนำามาใช้ในการนับคะแนนเสียงต่อไป
     (2) กรณีทีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออก
คะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์  อายุ 62 ปี

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท และบริหารความเสี่ยง

 ที่อยู ่54 / 98 ถนนเย็นอากาศ ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร 
        กรุงเทพมหานคร 10120

 ประวัติการศึกษา

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

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Programรุ่นที่ 17 / 2002 สมาคมส่งเสริม สถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

 การอบรม / สัมมนาในปี 2557

• การสัมมนาCG Forum 2 / 2014 : Corporate Governance in the Perspective of Investors 

 ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

 การมีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
   ยกเว้นวาระที่  10 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2558

 จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 5 / 5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4 / 5  ครั้ง

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง - ไม่มี -

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท 
และบริหารความเสี่ยง

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2548 - 2550 คณบดี Business School มหาวิทยาลัยเอเชียน

2548 - 2550 ผู้อำานวยการโครงการปริญญาโท Marketing Management มหาวิทยาลัยมหิดล
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2. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม อายุ 67 ปี
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
 / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท 

 ที่อยู ่102 / 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท เนติบัณฑิตไทย สำานักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Programรุ่นที่ 11 1/ 2014 สมาคมส่งเสริม สถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

 การอบรม / สัมมนาในปี 2557

• การสัมมนาCG Forum 2 / 2014 : Corporate Governance in the Perspective of Investors

 ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 
• บจก.สยามอภิวัฒน์

 การมีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
   ยกเว้นวาระที่  10 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2558

 จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 5/5  ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5  ครั้ง

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง  - ไม่มี -

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
บริษัท 

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สยามอภิวัฒน์
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3. นายสุรศักดิ์ จันโทริ อาย ุ56 ปี

 กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ที่อยู ่16 ซอยเทศบาลอาชา8  ถ.เทศบาลอาชา  ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

 ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 การอบรม / สัมมนา

• อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Programรุ่นที่ 68 / 2008  
สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย.

 ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี-

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำานวน 1 แห่ง
• บจก. ไฟเบอร์เฮ้าส์ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส

 การมีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
   ยกเว้นวาระที่  10 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2558

 จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 5 / 5  ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5  ครั้ง

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง - ไม่มี -

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ 
/ กรรมการบริษัท

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2539 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ไฟเบอร์เฮ้าส์ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส

2552 -  2557 กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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นิยามกรรมการอิสระ

 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการ
ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจาก
นั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

 บริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท และต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำาจากบริษัท 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

 ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำาหนดที่ กลต. และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดไว้
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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.....................................................ตำาบล/แขวง..........................................
อำาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.......................................... 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม......................หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำาไปในการประชุมนั้น  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

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

 หมายเหตุ  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลง
คะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์
20 บาท

อากรแสตมป์
20 บาท
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

 (1) ข้าพเจ้า.....................................................สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่..........................ถนน........................... 
ตำาบล/แขวง.....................................อำาเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..........................
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม..........................หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................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.....................ปี อยู่บ้านเลขที่.................ถนน............................
ตำาบล/แขวง.................................อำาเภอ/เขต...........................จังหวัด…........................รหัสไปรษณีย์...........................หรือ

     3 .........................................................อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขที่.................ถนน..........................
ตำาบล/แขวง.................................อำาเภอ/เขต...........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ 

 คนใดคนหน่ึงเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 
ประจำาปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

อากรแสตมป์
20 บาท
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2557

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2557 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมต ิ
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 จำานวนรวม 3,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไข 
 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ  4  ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน     

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

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

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม  435,535,731 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล     

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2558  

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 9  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

            (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

      1. ชื่อกรรมการ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร
   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
                            2. ชื่อกรรมการ นายขจรเดช แสงสุพรรณ
   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
                            3. ชื่อกรรมการ นายนิธิ  ภัทรโชค
   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2558

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

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

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า 
การลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม 
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม 
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง 
ตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ
 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลานคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ 
ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 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 ....... 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 รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริง 
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........................... 
ตำาบล/แขวง.....................................อำาเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..........................
 (2) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้แก่ ................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม ................................................ หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................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 
 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558ในวันพุธที่  22เมษายน 2558  เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย

      4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุม 
          ครั้งนี้ ดังนี้
  มอบฉันทะตามจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญจำานวนทั้งสิ้น ................................................................ หุ้น 
  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................................................................... เสียง

             

             

อากรแสตมป์
20 บาท
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      5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2557

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2557 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมต ิ
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 จำานวนรวม 3,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไข 
 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ  4  ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน     

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

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

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม  435,535,731 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล     

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2558  

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 9  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

      1. ชื่อกรรมการ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร
   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
                            2. ชื่อกรรมการ นายขจรเดช แสงสุพรรณ
   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
                            3. ชื่อกรรมการ นายนิธิ  ภัทรโชค
   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2558

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

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

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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 1. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลง
คะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จ
จริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
4. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 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 ....... เรื่อง ..................................................................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริง 
ทุกประการ

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

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

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

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

แผนที่สถานที่ประชุม

 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 กำาหนดจัดประชุม ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 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


