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   1 กนัยายน 2556 

เร่ือง    ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/ 2556 

เรียน    ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 

1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

2. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและการมอบฉนัทะ 

4. ข้อมลูกรรมการอิสระเพ่ือพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

5. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

6. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

                 ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)("บริษัทฯ") เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 

2556 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2556 ได้มีมติให้กําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี       

1/ 2556 ในวนัศกุร์ท่ี 20 กนัยายน 2556 เวลา 10.00 น ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  

เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดนิแดง กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจาณาเร่ืองตา่งๆตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่  1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556                                

เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2556 

        รายละเอียด: การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ได้จัดให้มีขึน้เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี             

4 เมษายน 2556 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 

กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯได้สําเนารายงานการการประชมุมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1   

        ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 
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 วาระที่  2    พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 

          รายละเอียด:  เพ่ือให้การลงทนุ การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงิน และการชําระ

หนีข้องบริษัทเป็นไปอย่างคล่องตวั คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรขออนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ทัง้นีข้ึน้อยู่กับดลุพินิจและเง่ือนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับ

มอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราว โดยให้หุ้นกู้ ท่ีออกภายในวงเงินไม่เกิน 

5,000 ล้านบาทนี ้มีรายละเอียดเบือ้งต้นดงันี ้
ประเภท :  หุ้นกู้ทกุชนิด ทกุประเภททท่ีไมใ่ช่หุ้นกู้แปลงสภาพและไมใ่ช่หุ้นกู้ควบใบสําคญัแสดง

สทิธิตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในแตล่ะขณะ 

สกลุเงิน :  เงินบาทหรือสกลุเงินตา่งประเทศ 

วงเงิน :  ภายในวงเงินไมเ่กิน 5,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกลุอ่ืนทัง้นี ้บริษัทสามารถ

ท่ีจะออกหุ้นกู้ ใหม ่ออกเพิ่มเตมิและ/หรือออกหุ้นกู้ เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ เดมิท่ีไถ่ถอนไป 

โดยหุ้นกู้ ท่ีบริษัทออกจําหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึง่จะต้องมีจํานวนไมเ่กินวงเงิน

ดงักลา่ว 

การเสนอขาย :  เสนอขายให้ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือ เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุโดย

เฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั รวมถึงการเสนอขาย

ในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ ตามกฎหมายและประกาศตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย

อาจเสนอขายครัง้เดียวเตม็จํานวนหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไปก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

อตัราดอกเบีย้ :  ขึน้อยูก่บัสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

เง่ือนไขอ่ืนๆ :  ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียด

ตา่งๆ เก่ียวกบัหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

เช่น ประเภท อาย ุสกลุเงิน อตัราดอกเบีย้ ตลอดจนการกําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 

และรายละเอียดตา่งๆและดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีเห็นสมควร ตามกฎหมาย

และหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายวิทรู  

สริุยวนากลุ เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีอํานาจดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ตามท่ีเสนอข้างต้นทัง้นี ้  วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิโดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่ มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3     เร่ืองอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) 

 

         ดงันัน้ บริษัทฯได้กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/ 2556 เป็นวนัศกุร์ท่ี 20 กนัยายน 

2556  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดิน

แดง กรุงเทพมหานครโดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี1/ 2556  

ในวนัพฤหสับดีท่ี 29 สิงหาคม 2556  และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศกุร์ท่ี  30 สงิหาคม 2556  

         จึงเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักล่าวข้างต้นโดย

พร้อมเพรียงกัน  โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุม  การมอบฉันทะให้เข้าร่วม

ประชุม  และการออกเสียงลงคะแนน  ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารท่ีนําส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชมุนี ้

 

 

 

                 ขอแสดงความนบัถือ 

                          ในนามบริษัท  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

               (นาย อภิสทิธ์ิ  รุจิเกียรตกํิาจร)  

                         ประธานกรรมการบริษัท 
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  ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 1 

 

 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 

 

 เวลาและสถานที่ 

ประชมุวนัพฤหสับดีท่ี 4  เมษายน  พ.ศ. 2556  เวลา  13.45  น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้2 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง  กรุงเทพมหานคร  

 

รายช่ือคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายอภิสทิธ์ิ  รุจิเกียรตกํิาจร ประธานกรรมการบริษัทฯ 

2. รศ.พรสริิ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ 

3. นายสรุศกัดิ ์ จนัโทริ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ 

4. นายวิทรู สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

5. นายอนวชั สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท 

6. นางวารุณี สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท 

7. นายขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมการบริษัท 

8. นายอารีย์ ชวลติชีวินกลุ กรรมการบริษัท 

9. นายนิธิ ภทัรโชค กรรมการบริษัท 

 

รายช่ือผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จาํกัด 

1.    นายพิศษิฐ์   ชีวะเรืองโรจน์ 

2.    นายกรมณัฑ์   จตรุพรพรหม 

3.    นางสาวทิพย์ธญัญา ศริิเงิน 
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จาํนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  

 นายอภิสทิธ์ิ  รุจิเกียรตกํิาจร  ประธานกรรมการบริษัทฯ  เป็นประธานท่ีประชมุ  แถลงว่ามีผู้ ถือหุ้น

เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 136 ราย และท่ีรับมอบฉนัทะจํานวน 362 ราย รวมทัง้สิน้ 498 ราย คิดเป็น

จํานวนหุ้นทัง้สิน้ 1,858,025,966    หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 86.35 ของจํานวนหุ้น ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด และ 

ได้กลา่วว่าองค์ประชมุครบแล้ว เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด     และนบัจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมได้เกินกว่าหนึ่งใน

สาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 37 ของข้อบงัคบัขอบริษัท

ฯ จงึถือวา่ครบองค์ประชมุ 

การดาํเนินการประชุม 

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง โดยได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนในแตล่ะ

วาระให้ท่านผู้ ถือหุ้น แต่ละท่านแล้ว ซึ่งบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับทัง้หมดจะมี จํานวน 13 แผ่น รวม 11 

วาระ สําหรับวาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2555 เป็นวาระ

รับทราบเท่านัน้ วาระนีไ้มต้่องการการลงมตจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เม่ือจบการรายงานในแตล่ะวาระ จะขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกและ

รวดเร็วในการดําเนินการประชมุ จะใช้วิธีขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยก

มือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน  สําหรับท่านผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนน

เห็นชอบในวาระนัน้ วิธีการนบัคะแนน จะใช้การสแกนตาม barcode  และเม่ือเสร็จการประมวลผลคะแนน

แล้ว ผมจะประกาศผลให้ท่ีประชมุทราบ ซึง่จะแสดงจํานวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย"  "ไม่เห็นด้วย" และ 

"งดออกเสียง" 

3. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอ

คําถาม ขอให้ยกมือ และเม่ือประธานในท่ีประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงช่ือให้ท่ีประชุมทราบก่อน แล้วจึง

เสนอความคิดเห็นหรือคําถามท่ีตรงกบัระเบียบวาระเท่านัน้ หากจะเสนอหรือถามเร่ืองอ่ืน ขอให้เสนอหรือถาม

เม่ือประชมุจบระเบียบวาระตา่งๆ แล้ว 
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4. ในการเสนอความเห็นหรือคําถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชบัเพ่ือให้การประชมุมี

ประสทิธิภาพ และไมเ่สียเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการดําเนินการท่ีเหมาะสม 

  ในลําดบัถัดไป นายวุฒิเมธ ได้เชิญนายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการบริษัทฯ 

(“ประธานฯ”) ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ และเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้แจ้งในหนงัสือเชิญประชมุ 

ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่1/2555                              

เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2555 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

1/2555 และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว ปรากฏตามส่งท่ีส่งมาด้วย 1 โดย

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานดงักล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/ 2555 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซกัถามเก่ียวกับรายงานการประชุมดังกล่าว

หรือไม่ เม่ือไม่มีคําถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ละมีมติท่ีประชุม 

ดงันี ้

      มตท่ีิประชมุ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น                

ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2555   

   มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

    เห็นด้วย  1,855,026,544 เสียง    คดิเป็นร้อยละ  99.84 

    ไมเ่ห็นด้วย  - เสียง คดิเป็นร้อยละ         -   

   งดออกเสียง         2,999,422 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.16     

  วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯประจาํปี 2555 

นายวิทรู สริุยวนากลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้แถลงตอ่ท่ีประชมุฯ ถึงผลการดําเนินกิจการของ

บริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา โดยสรุปดงันี ้ณ สิน้ปี 2555 บริษัทฯมีสาขาทัง้สิน้ 20 สาขา โดยสาขาท่ีเปิดใหม่ในปี 

2555 จํานวน 7 สาขา คือ สาขาสกลนคร สาขานครพนม สาขาชยัภมูิ สาขาสริุนทร์ สาขาพิษณโุลก สาขา
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ลําพนู และ สาขามกุดาหาร โดยมีพืน้ท่ีขาย รวมทัง้สิน้ 481,556 ตารางเมตร 

        ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสทุธิ เท่ากบั 10,782.57 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2554 

จํานวน  2,594.72   ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ 31.69 %  สําหรับรายได้อ่ืนเท่ากบั 316.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี

ท่ีผ่านมา จํานวน 112.88  ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ 55.51 % โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ของ

การส่งเสริมการขาย คิดเป็นรายได้รวมเท่ากบั 11,098.82 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 32.27%  สําหรับกําไรขัน้ต้นปี 

2555 เท่ากบั 1,616.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมา 306.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23.36 %  หาก

เปรียบเทียบกบัรายได้จากการขายสทุธิ อตัรากําไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 15.00 ซึง่ลดลงจากปี2554 ประมาณ 

1% เน่ืองจากมีการเปิดสาขาพร้อมๆกนัและจดัรายการส่งเสริมการขาย และการโฆษณา จึงเป็นสาเหตทํุาให้

อตัรากําไรขัน้ต้นลดลง  

 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2555 เท่ากบั 958.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 

จํานวน  255.76  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 36.39 คา่ใช้จ่ายดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ  8.89 ของยอดขาย ซึง่

เป็นอตัราส่วนท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบ กบัปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 8.58 ของยอดขาย ปี 2554  ทัง้นีเ้ป็นผล

จากการเพิ่มขึน้ของจํานวนสาขาและพนกังาน  

 บริษัทฯมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2555 จํานวน 609.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 118.40 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 24.13 และมีสนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2555 จํานวน 12,006.35 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,688.48 ล้านบาท 

หรือคดิเป็นร้อยละ 44.34   

  มตท่ีิประชมุ  วาระนีเ้ป็นการรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือทราบ จงึมิได้มีการลงมต ิ          

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯสาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชมุฯ พิจารณาและอนมุตังิบดลุ งบกําไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด และ

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีหนึง่ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555 โดยมี

รายละเอียดดงัท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และ

ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทตามลําดบัแล้ว  

มตท่ีิประชมุ  ท่ีประชมุอนมุตังิบการเงินของบริษัทฯและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตสําหรับ
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รอบระยะเวลาบญัชีหนึง่ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555 

                     มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้ 

            เห็นด้วย  1,855,025,944 เสียง    คดิเป็นร้อยละ      99.84    

    ไมเ่ห็นด้วย       600 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.00 

    งดออกเสียง        2,999,422 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.16 

   

วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี2555เป็นสาํรองตามกฎหมาย              

และการจ่ายปันผล   

นายวิทรู สริุยวนากลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่า ตามกฎหมายแล้วบริษัท

ต้องจัดสรรเงินจากกําไรสุทธิเป็นเงินกําไรสะสมสํารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ  

จนกว่าจะครบร้อยละ 10  ของทนุจดทะเบียน  ดงันัน้คณะกรรมการจึงเห็นควรให้จดัสรรไว้เป็นจํานวน 30.50 

ล้านบาท หรือ เท่ากบัร้อยละ 5.0082 ของกําไรสทุธิประจําปี 2555  และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิสําหรับปีท่ีเหลือจากหกัเงินสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ใน

ข้อบงัคบัของบริษัทฯตามกฎหมาย  หากไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบตอ่การ

ดําเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนยัสําคญั ซึ่งได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว  เม่ือครัง้ออกหนงัสือชีช้วนนําเสนอ

ขายหุ้นสามญัให้กบัประชาชนทัว่ไปเม่ือเดือนสงิหาคม  2552  โดยในปีนีบ้ริษัทฯมีการจ่ายปันผล ดงันี ้

 

1.   การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน 358,611,964 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 

บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ  ในอตัรา 6 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่หุ้นทัง้สิน้ไมเ่กิน 

358,611,964.00 บาท หรือคดิเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.166666666667 บาท ตอ่หุ้น 

ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดมิหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงิน

สดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.166666666667 บาท 

2.   การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.018518518519 บาท หรือคดิเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 

39,845,773.78 บาท 
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รวมการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.185185185186 

บาท คิดเป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 398,457,737.78 บาท (สามร้อยเก้าสิบแปดล้านส่ี

แสนห้าหม่ืนเจ็ดพนัเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 68.8773 ของ

กําไรสทุธิประจําปี 2555 ภายหลงัหกัสํารองตามกฎหมายแล้ว ซึง่อตัราการจ่ายปันผลครัง้นีเ้ป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ี

กฎหมายกําหนด  

โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวนั

จนัทร์ท่ี 11 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา  225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัองัคารท่ี 12 มีนาคม 

2556 และกําหนดจ่ายปันผลในวนัศกุร์ท่ี 3 พฤษภาคม  2556   เม่ือได้พิจารณาแล้วท่ีประชมุฯ จึง

ได้ลงมตดิงัตอ่ไปนี ้

มตท่ีิประชมุ   ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัจิดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นสํารองตามกฎหมายและ

จ่ายปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

  มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย  1,855,028,164 เสียง    คดิเป็นร้อยละ     99.84  

    ไมเ่ห็นด้วย             - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 

    งดออกเสียง       2,997,802   เสียง คดิเป็นร้อยละ      0.16                                                               

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัตเิพิ่มทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามัญจาํนวนรวม  373,333,321 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้   หุ้นละ 1 บาท 

 ประธานฯขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู ่

2,239,999,926 .00บาท เพิ่มเป็น 2,613,333,247.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวนรวม 373,333,321  

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั จํานวน 358,611,964 หุ้น และรองรับการใช้

สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯครัง้ท่ี1(GLOBAL-W) ตามการปรับสิทธิใหม่

จํานวน 14,721,357 หุ้น  
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          มตท่ีิประชมุ  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้เพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯตามท่ีเสนอ  

   มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

   เห็นด้วย  1,855,028,164 เสียง    คดิเป็นร้อยละ    99.84 

    ไมเ่ห็นด้วย       - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 

    งดออกเสียง       2,997,802  เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.16  

      

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตใิห้แก้ไขหนังสือบริคณห์บริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้องอัน 

 เน่ืองมาจากการเพิ่มทุน   

 ประธานฯ ชีแ้จงว่าด้วยบริษัทฯมีการจดทะเบียนเพิ่มทนุตามวาระท่ี 5 ดงันัน้บริษัทฯจึงต้องแก้ไข

หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และหนงัสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 4  เร่ืองทนุจดทะเบียนของบริษัทฯให้สอดคล้องกบั

การจดทะเบียนเพิ่มทนุ  ตลอดจนเอกสารสําคญัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเอกสารสําคัญของบริษัทฯเพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

  มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

  เห็นด้วย  1,855,028,164 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.84  

    ไมเ่ห็นด้วย             - เสียง คดิเป็นร้อยละ  -  

    งดออกเสียง      2,997,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.16  

 

วาระที่ 7    พจิารณาอนุมัตจิัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม  373,333,321 หุ้น  เพื่อรองรับการจ่ายปันผล    

  ในรูปของหุ้นปันผล จาํนวนรวม 358,611,964 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ          

     GLOBAL-W ที่เหลืออยู่ตามการปรับสิทธิใหม่จาํนวน 14,721,357หุ้น 

       ประธานฯขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัจิดัสรรหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิ่ม จํานวนรวม 373,333,321 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั จํานวน 358,611,964 หุ้น และรองรับการใช้

สทิธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯครัง้ท่ี1(GLOBAL-W) ตามการปรับสทิธิใหม่

จํานวน 14,721,357 หุ้น   
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มตท่ีิประชมุ  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามวตัถปุระสงค์

ตา่งๆท่ีเสนอ 

  มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

    เห็นด้วย  1,855,028,164 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.84 

    ไมเ่ห็นด้วย             - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 

    งดออกเสียง       2,997,802   เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.16     

วาระที่  8 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2556 

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า การจดัทํางบการเงินบริษัทฯ ประจําปี 2556 นัน้ บริษัทฯขอ

นําเสนอให้ท่ีประชุม   ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ

บริษัทฯ ประจําปี 2556  คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2803 หรือ นายเมธี รัต

นศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3425  แห่งบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ ประจําปี2556  และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 2.0 ล้านบาท (ราคานีไ้ม่รวมคา่ใช้จ่ายใน

การสอบบญัชี)  

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2556 ตามท่ี

นําเสนอ  

  มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

  เห็นด้วย  1,855,028,064 เสียง คดิเป็นร้อยละ    99.84   

    ไมเ่ห็นด้วย           100 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00  

    งดออกเสียง       2,997,802   เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.16   

วาระที่  9  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

นายวิทูร สริุยวนากุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แถลงต่อท่ีประชุมว่า  ในปีนี ้มีกรรมการท่ีอยู่ใน

ตําแหน่งนานท่ีสดุและต้องออกจากตําแหน่งตามวาระมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายอภิสทิธ์ิ  รุจิเกียรตกํิาจร  

2. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรัุกษ์ 

3.  รศ.พรสริิ ทิวาวรรณวงศ์ 



 

12 

 

4. นายอนวชั สริุยวนากลุ  

 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหาแล้ว 

เห็นวา่กรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และมี

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทได้  ซึง่ท่ีประชมุมีความเห็นสมควรแตง่ตัง้

กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ แต ่รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ได้แจ้ง

ว่าไม่ประสงค์กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีก เน่ืองจากมีภารกิจเพิ่มขึน้  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน ได้ทําการสรรหาและคดัเลือก นายพรศกัดิ ์ศกัดิพ์นัธ์พนม เข้ามาดํารงตําแหน่งแทน 

มตท่ีิประชมุ  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิลือกกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง  และแตง่ตัง้นายพรศกัดิ์ ศกัดิ์พนัธ์พนม เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ แทนกรรมการท่ีลาออก 1 ท่าน รวมทัง้สิน้ 4 ท่าน โดยได้พิจารณาอนุมตัิเป็น

รายบคุคล โดยได้พิจารณาอนมุตัเิป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรตกํิาจร มีคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย  1,855,028,064 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.84  

 ไมเ่ห็นด้วย           100 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00   

 งดออกเสียง        2,997,802  เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.16   

2. รศ.พรสริิ  ทิวาวรรณวงศ์ มีคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย   1,855,028,064  เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.84  

 ไมเ่ห็นด้วย          100 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00    

 งดออกเสียง      2,997,802  เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.16    

3. นายอนวชั     สริุยวนากลุ    มีคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย 1,814,561,994 เสียง คดิเป็นร้อยละ 97.66 

 ไมเ่ห็นด้วย           40,466,170 เสียง คดิเป็นร้อยละ    2.18 

 งดออกเสียง              2,997,802เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.16 

4. นายพรศกัดิ ์ ศกัดิพ์นัธ์พนม  มีคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย 1,847,936,246 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.46 

 ไมเ่ห็นด้วย                 100 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00 

 งดออกเสียง     10,089,620 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.54 
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วาระที่ 10    พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 

  ประธานฯได้ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการท่ีมิใช่

พนกังานของบริษัทฯ รวมถึงค่าเบีย้ประชุมกรรมการทุกคณะของบริษัทฯ ซึ่งจากข้อมลูของปีท่ีผ่านมานัน้

จํานวนคา่ตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายจริงไมเ่กินวงเงินท่ีขออนมุตัใินแตล่ะปี ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

     

 

        

 

     

 คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี2556 จึงเห็นควรนําเสนอขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยจํานวน

ไมเ่กิน 6.0 ล้านบาท ซึง่เป็นจํานวนเท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

 มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการปี2556จํานวน 6.0 ล้าน

บาทตามเสนอ  

    มตดิงักลา่วได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย  1,855,028,064 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.84  

 ไมเ่ห็นด้วย                         100 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00    

 งดออกเสียง               2,997,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.16  

วาระที่  11 เร่ืองอ่ืนๆ   

   

  -   ไมมี่  - 

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อแนะนํา โดยมีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี ้ 

นายจตพุร เปล่ียนเจริญ (ผู้ ถือหุ้น) :  ได้สอบถาม ดงันี ้

⋅ ในปี 2556  บริษัทมีแผนการขยายสาขาอีก 12 สาขา นัน้จะสง่ผลตอ่อตัรากําไรขัน้ต้น และอตัรากําไรสทุธิ

ของปี ลดลงหรือไม ่และบริษัทฯมีแนวทางแก้ไขอยา่งไร  

ปี จํานวนเงินท่ีขออนมุตัิ

(บาท) 

จํานวนเงินท่ีจ่ายจริง

(บาท) 

2553 6,000,000 2,495,750 

2554 6,000,000 2,445,000 

2555 6,000,000 2,935,000 
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นายวิทรู สริุยวนากลุ  (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

⋅ สําหรับอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีลดลงนัน้ เกิดจากเรามีการเปิดสาขาใหม่ พร้อมๆกนั โดยมีการจดัโปรโมชัน่ และ

การลดราคาสินค้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้วางแผนเพ่ือเพิ่มอัตรากําไรขัน้ จากสินค้าประเภทHouse 

Brand หรือ Private Brand ซึง่ ปัจจบุนับริษัทฯได้เร่งการนําเข้าสินค้ากลุม่นีเ้พิ่มมากขึน้ ซึง่จะส่งผลให้

อัตรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ได้  สําหรับอัตรากําไรสุทธิก็มีแนวโน้มท่ีดีขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯมีการควบคุม

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารให้อยู่ในระดบั ไม่เกิน 9 % และในขณะเดียวกนัก็ส่งผลให้อตัรากําไรสทุธิ

เพิ่มขึน้ด้วย อีกประการหนึ่งคือบริษัทฯได้ลดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบีย้เงินกู้ ยืมระยะยาว ซึ่งก็ส่งผลให้กําไร

สทุธิของบริษัทฯเพิ่มขึน้ตามด้วย  

นายศภุชยั จิยางคทิน (ผู้ ถือหุ้น) : ได้สอบถาม ดงันี ้

⋅ เมกาโฮมของโฮมโปร จะมีผลกระทบหรือไม ่

นายวิทรู สริุยวนากลุ  (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

⋅ เราได้ดคูู่แข่งทุกคนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยไม่ได้ประมาท และขอเรียนให้ทราบว่าขณะนีเ้รายงั

ไม่ได้เห็นรูปแบบของเมกาโฮม  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมค้าวสัดุก่อสร้างท่ีเราอยู่นัน้มีขนาดใหญ่ 

และน่าสนใจจึงทําให้มีคูแ่ข่งเพิ่มขึน้  โดยปีท่ีผ่านมานัน้เรามี Strategic Partner (SCG Distribution) ท่ีมี

บทบาทสําคญัในวงการวสัดกุ่อสร้าง เข้ามาร่วมทนุซึง่เสริมให้     โกลบอลเฮ้าส์ แข็งแกร่งมากขึน้ทัง้ในด้าน

การบริหาร และด้านงบการเงิน  นอกจากนีอ้ยากเรียนให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบว่าปัจจบุนับริษัทฯได้ใช้เวลาใน

การจดัสนิค้าเข้าร้านใหม(่ Set up store) โดยใช้เวลาเพียง 15 วนัเท่านัน้ ซึง่สามารถเปิดขายได้ในวนัถดัไป

ได้เลย 

นายบญุชยั งามวิทย์โรจน์ (ผู้ ถือหุ้น) : ได้สอบถามดงันี ้

⋅ โกลบอลเฮ้าส์ นอกจากมีการขายวสัดกุ่อสร้างแล้ว ยงัมีบริการรับตดิตัง้ หรือไม่ 

นายวิทรู สริุยวนากลุ  (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

⋅ เรามีบริการตดิตัง้ สําหรับงานบางประเภทแบบท่ีไม่มีปัญหาตอ่เน่ือง  เช่น เคร่ืองทํานํา้อุ่น และเฟอร์นิเจอร์

ครัว ท่ีเรานําเข้ามาขายเท่านัน้ เพราะจะได้ไม่เป็นการแข่งขนักบัผู้ รับเหมารายย่อย ท่ีส่วนใหญ่เป็นลกูค้า

ของโกลบอลเฮ้าส์   

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย : ได้สอบถามดงันี ้
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⋅ จากการท่ีมีStrategic Partner เข้ามานัน้ ได้มีความร่วมมือกนัในเร่ืองใดบ้าง เพ่ือเป็นการลดต้นทนุและ

เพิ่มกําไร และนโยบายด้านสนิค้าจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร   

นายวิทรู สริุยวนากลุ  (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

⋅ เรามีความร่วมมือกบั Strategic Partner ใน 3 เร่ือง คือ การ Sourcing สินค้าร่วมกนัเพ่ือให้ได้ปริมาณ ท่ี

ทําให้ต้นทนุสนิค้าท่ีต่ําลง   เร่ืองถดัมาคือ Logistic เน่ืองจากในปีนีเ้ราจะมีการทําศนูย์กระจายสินค้า (DC) 

ซึง่ทาง Strategic Partner ของเรามีความชํานาญในด้านนีม้าก ซึง่จะช่วยให้โกลบอลเฮ้าส์ทําการขนส่ง

และกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่วนเร่ืองสุดท้ายคือ เร่ืองบุคคลากร โดยมีทีมงานเข้ามา

ช่วยงานด้านบริหารมากขึน้ ส่งผลให้เรามีความแข็งแกร่งมากขึน้ และสําหรับด้านสินค้ายงัคงมีนโยบาย

เดมิ แตเ่ราก็ไมไ่ด้ปิดกัน้ โดยเราก็พยายามหาสนิค้าท่ีมีคณุภาพเข้ามาเสริมตลอด  

เม่ือท่ีประชุมไม่มีคําถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว ประธานฯจึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ ท่ีได้สละเวลาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 และกลา่วปิดประชมุ 

 

ปิดประชุม ประธานฯกลา่วปิดประชมุเวลาประมาณ  15.45 น.  

 

                              

 

 

______________________________ 

                                                              (นายอภิสทิธ์ิ    รุจิเกียรตกํิาจร) 

                                                                ประธานกรรมการบริษัท                                                   

                    ประธานในท่ีประชมุ 



 

16 

 

                                                                                     ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2 

ข้อบังคับบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

         ข้อ 35.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในส่ี(4)เดือน 

นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดย

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

  ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 

หรือผู้ ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า(25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจํานวน

หุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันทําหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม

วิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณี

เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง(1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือ

หุ้นดงักลา่ว 

 ข้อ 36. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั 

เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้

ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ

คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วนัก่อนวนั

ประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม(3) วนั เป็น

เวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม(3) วนั 

  ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือท่ี

อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

 ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อย

กว่าย่ีสิบห้า(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า

หนึง่ในสาม(1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง(1) ชั่วโมง 

จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผู้ ถือ

หุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียก

ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า

เจ็ด(7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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 ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการหรือมีแตไ่ม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใด

คนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

 ข้อ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใด

มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง

เลือกตัง้กรรมการ และมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

  (2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

         (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

         (ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 

         (ค)  การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ

บางส่วนท่ีสําคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคล

อ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

         (ง)  การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

         (จ)  การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

         (ฉ)  การเลกิบริษัท 

         (ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

         (ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 

 ข้อ 40.  กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

  (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

  (2)  พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

  (3)  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 

  (4)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ 

  (5)  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

  (6)  กิจการอ่ืน ๆ 
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ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 3 

วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ 

1.  การลงทะเบียน 

-  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสาร หรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ      

ณ สถานท่ีประชมุ ก่อนเวลาประชมุ ได้ตัง้แตเ่วลา 9.00 น ของวนัท่ี 20 กนัยายน  2556 

2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

-  ให้แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัช้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบั

จริง (กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวตา่งประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน ในกรณีแก้ไขช่ือ – สกลุ ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการ

เปล่ียนแปลงดงักลา่วด้วย 

3. การมอบฉันทะ  

- ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชมุและออกเสียง

ลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมนี ้

-  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ  สามารถมอบฉนัทะให้:- 

   1) รศ.พรสิริ    ทิวาวรรณวงศ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง

เป็นผู้ รับมอบฉนัทะหรือ      

   2) นายสรุศกัดิ์    จนัโทริ  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง เป็นผู้ รับมอบ

ฉนัทะ หรือ 

   3) นายพรศกัดิ์  ศกัดิ์พนัธ์พนม กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง เป็นผู้ รับ

มอบฉนัทะ  

 -  เพ่ือความสะดวก โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษัท ก่อนวนัประชมุ

ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนั โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความ

สําคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามกํากบัไว้ทกุแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะต้องตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1)  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา  ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบท่ีสง่มาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ) ซึง่ลงนามโดยผู้มอบฉนัทะ

และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว 

-  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดนิทาง  

(ในกรณีผู้มอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
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-  ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการฉบบัจริง 

หรือหนงัสือเดนิทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้มอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ)  เพ่ือลงทะเบียน 

(2)  กรณีมอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารปละผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดง

เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

-  หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบท่ีสง่มาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ) ซึง่ลงนามโดยผู้ มีอํานาจลง

นามผกูพนันิติบคุคลตราหนงัสือรับรองนิติบคุคล พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และปิดอากร

แสตมป์เรียบร้อยแล้ว 

-  สําเนาบตัรประจําตวั (ตามท่ีกําหนดในข้อ 2  ) ของผู้ มีอํานาจลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้องรับรองสําเนาถกูต้อง 

-  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิตบิคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติ

บคุคลซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล 

(ถ้ามี)  

-กรณีผู้มอบอํานาจเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรอง

การเป็นนิติบคุคล ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ หนงัสือรับรองการ

เป็นนิตบิคุคลดงักลา่วจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพบับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมีอํานาจ

ไมเ่กิน 3 เดือน 

-  สําหรับนิติบคุคลตา่งประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคํา

แปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ ลงนามรับรองความ

ถกูต้องของคําแปล 

-ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการฉบบัจริง 

หรือหนงัสือเดนิทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

(3)  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเลียน (Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของ

บริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียน ได้แต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะเข้า

ร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารและผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

-  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นนกัลงทนุตา่งประเทศมอบหมายให้เป็นคสัโตเดียน 

(Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 

- หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นคสั

โตเดียน (Custodian) 
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-   เอกสารใดข้างต้นท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษ 

แนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลท่ีอ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบุคคล

ดงักลา่วลงนามรับรองความถกูต้องของคําแปลด้วย 

-  ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือ

เดนิทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

4.1 การออกเสียงลงคะแนน 

 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง บริษัทจะมอบบตัร

ลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ เม่ือลงทะเบียนผู้ เจ้าร่วมประชมุโดยในบตัรลงคะแนนนัน้บริษัทจะ

พิมพ์จํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทีสทิธิออกเสียง แยกรายวาระในบตัรลงคะแนน 

  4.2 วิธีปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(1)  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในแต่

ละวาระ โดยจะสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือ

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บตัรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทจะรับบตัรลงคะแนนเนียงจากผู้ ถือหุ้นเพ่ือนํามาใช้ในการนบัคะแนนเสียงตอ่ไป 

(2) กรณีทีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้มาประชมุแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระท่ี

ผู้ ถือหุ้นได้ออกคะแนนเสียงท่ีใช้นบัเป็นมตท่ีิประชมุ 
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         ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 4  

ข้อมูลกรรมการอสิระเพื่อพจิารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

1.  รศ.พรสิริ    ทวิาวรรณวงศ์ 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง             

 อาย ุ 60  ปี 

 ท่ีอยู ่ 54/98  ถนนเย็นอากาศ  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาธร  กรุงเทพมหานคร  10120 

 

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2551 – ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

 

2550 – 2553 คณบดี มหาวิทยาลยัเอเชียน 

 

2548 - 2550 

 

ผู้ อํานวยการโครงการปริญญาโท 

Marketing Management 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

2546 - 2548 

 

หวัหน้าโครงการปริญญาตรี BBA 

หลกัสตูรนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัชินวตัร 

 

การมีส่วนได้เสีย :   ไมมี่สว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

    

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :  

• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ:บริษัทฯจดัประชมุทัง้หมด 5ครัง้ กรรมการเข้าประชมุจํานวน  4 ครัง้ 

• การประชมุคณะกรรมการบริษัท:บริษัทฯจดัประชมุทัง้หมด  9 ครัง้ กรรมการเข้าประชมุจํานวน  8 ครัง้ 
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2.  นายสุรศักดิ์    จันโทริ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  

 อาย ุ54 ปี 

 ท่ีอยู ่ 16 ซอยเทศบาลอาชา 8 ถนนเทศบาลอาชา  ตําบลตลาด  อําเภอเมืองมหาสารคาม   

         จงัหวดัมหาสารคาม  44000 

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2551 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการตรวจสอบและบริหารความ

เส่ียง / กรรมการอิสระ 

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

 

2555-ปัจจบุนั กรรมการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

และอตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

2552-ปัจจบุนั กรรมการวิชาการ 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

2539 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการผู้จดัการ 

 

บจก.ไฟเบอร์เฮ้าส์ โปรดกัส์ แอนด์ 

เซอร์วิส 

2551 – 2554 ท่ีปรึกษา 

 

บจก.แอลคอนคอนกรีต 

 

2551 – 2553 ท่ีปรึกษา 

 

บจก.อลัฟาคอนกรีต  

บจก.อดุรมาสเตอร์เทค 

 

การมีส่วนได้เสีย :   ไมมี่สว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้   

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :  

• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ:บริษัทฯจดัประชมุทัง้หมด  5ครัง้ กรรมการเข้าประชมุจํานวน  5 ครัง้ 

• การประชมุคณะกรรมการบริษัท:บริษัทฯจดัประชมุทัง้หมด  9  ครัง้ กรรมการเข้าประชมุจํานวน   9 ครัง้ 
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3.  นายพรศักดิ์    ศักดิ์พันธ์พนม 

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  

 อาย ุ  66   ปี 

 ท่ีอยู ่ 102/8 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

เมษายน 2556 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง / 

กรรมการอิสระ 

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.สยามอภิวฒัน์ 

2542 - 2546 กรรมการบริษัท 

 

บจก.โปรเกรส แมเนจเม้นท์ 

บจก.โปรเกรส แอพไพรซลั 

 

การมีส่วนได้เสีย :   ไมมี่สว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :     - 
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           สิงทีส่่งมาดว้ย 5 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

 เร่ือง  กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2551 

 

เขียนท่ี........................................................... 

วนัท่ี ....... เดือน ..................... พ.ศ. .............. 

(1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................สญัชาติ........................... 

อยูบ้่านเลขท่ี.........................................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง....................... 

อําเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์....................... 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม........................ หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั...............................................เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

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

อยูบ้่านเลขท่ี..................................................ถนน........................................ตําบลแขวง................................ 

อําเภอ/เขต............................................... จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย์......................  หรือ 

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

 อยูบ้่านเลขท่ี..................................................ถนน........................................ตําบลแขวง................................ 

อําเภอ/เขต............................................... จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย์......................  หรือ 

   

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ

วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี1/2556 ในวนัศกุร์ท่ี 20 กนัยายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้  2 โรงแรม

เจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี  247 ถนนรัชดาภิเษก   ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้  ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

  ลงช่ือ………………….........………..…………………………..……ผู้มอบฉนัทะ 

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

  ลงช่ือ……………………………….……………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

  ลงช่ือ……………………………….……………………........………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

20 บาท 
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หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

(แบบท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

 

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

                                                                                                              วนัท่ี.........เดือน...............................พ.ศ............... 

 

             (1)ข้าพเจ้า.....................................................สญัชาติ....................อยูบ้่านเลขท่ี.............................ถนน............. 

ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................จงัหวดั...............................รหสัไปรษณีย์................. 

(2)เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม..........................หุ้น และ

ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................เสียง ดงันี ้

      หุ้นสามญั..............................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.........................เสียง 

      หุ้นบริุมสทิธิ.........................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.........................เสียง 

(3)ขอมอบฉนัทะให้ 

     1..........................................................อาย.ุ......................ปี อยูบ้่านเลขท่ี.................ถนน........................... 

ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต..........................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์.........................

หรือ 

     2...........................................................อาย.ุ......................ปี อยูบ้่านเลขท่ี.................ถนน.......................... 

ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................จงัหวดั…........................รหสัไปรษณีย์...........................หรือ 

     3...........................................................อาย.ุ.......................ปี อยูบ้่านเลขท่ี.................ถนน............................ 

ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต...........................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย์............................. 

 

คนใดคนหนึง่เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี1/ 2556 ใน

วนัศกุร์ท่ี  20 กนัยายน   2556 เวลา 10.00 น . ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม  ชัน้ 2   โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   เลขท่ี  247  ถนน

รัชดาภิเษก   ดินแดง  กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(4)ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

ติดอากร 

แสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

         (ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

         (ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                          เหน็ด้วย               ไมเ่หน็ด้วย                 งดออกเสียง 

 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 5,000 ล้านบาท 

     (ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ ตามท่ีเหน็สมควร 

(ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                         เหน็ด้วย                ไมเ่หน็ด้วย                งดออกเสียง 

 

วาระที่ 3 เร่ืองอ่ืน ๆ ถ้ามี 

         (ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     (ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                               เหน็ด้วย                     ไมเ่หน็ด้วย                          งดออกเสียง 

           (5)การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนน

ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

           (6)ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริง

ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน    หนงัสือ 

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

                                                    ลงช่ือ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 

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

                                                      ลงช่ือ......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

                                                       ลงช่ือ......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

                                                      ลงช่ือ......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                                                  (…................................................) 
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หมายเหต ุ: 

1.ผูถื้อหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสียงลง คะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลานคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้

2.ในกรณีทีมี่วาระทีพิ่จารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้้างตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจําต่อ 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

             ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/ 2556 ในวนัศกุร์ท่ี  20 กนัยายน  2556 เวลา 10.00 น.   ณ ห้องเจ้าพระยาบอล

รูม  ชัน้2  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี  247  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั  เวลา และ

สถานท่ีอ่ืน 

วาระท่ี....... เร่ือง............................................................................................ 

(ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                         เหน็ด้วย                          ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 

วาระท่ี....... เร่ือง............................................................................................ 

(ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                         เหน็ด้วย                            ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 

วาระท่ี....... เร่ือง............................................................................................ 

(ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                         เหน็ด้วย                             ไมเ่หน็ด้วย              งดออกเสียง 

วาระท่ี....... เร่ือง............................................................................................ 

(ก)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(ข)ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                         เหน็ด้วย              ไมเ่หน็ด้วย             งดออกเสียง 

  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 

                                                       ลงช่ือ............................................................ผู้มอบฉนัทะ 

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

                                                       ลงช่ือ............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

                                                       ลงช่ือ.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

                                                       ลงช่ือ.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

(สาํหรับผู้ถือหุ้นที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านัน้) 

 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

   

เขียนท่ี       

วนัท่ี เดือน   พ.ศ.   

 

1. ข้าพเจ้า       สญัชาติ    

อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน    ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   

2. ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้แก่       

         ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 

3. ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)        อาย ุ ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน    ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   

หรือ 

(2)        อาย ุ ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน    ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   

หรือ 

(3)        อาย ุ ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน    ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น

ครัง้ท่ี1/ 2556 ในวันศุกร์ท่ี 20 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี 247 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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4. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

      มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

      มอบฉนัทะบางสว่น คือ หุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้    หุ้น  

           และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556  

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เหน็ด้วย........................... เสียง     ไมเ่หน็ด้วย..................... เสียง    งดออกเสียง........................... เสียง 

 

วาระที่ 2     พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 5,000 ล้านบาท 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เหน็ด้วย.............................เสียง     ไมเ่หน็ด้วย.......................เสียง     งดออกเสียง...........................เสียง 

 

วาระที่  3    พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เหน็ด้วย............................เสียง   ไมเ่หน็ด้วย......................... เสียง   งดออกเสียง...........................เสียง 

6. การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนไมถ่กูต้องและ

ไมใ่ช ่ เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

7. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลง

มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมี

สทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

      กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบ

ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

    

     ลงช่ือ       ผู้มอบฉนัทะ 

 (      ) 

    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (      ) 

    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (      ) 
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หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถื้อหุน้ทีป่รากชือ่ในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้

3. ในกรณีทีมี่วาระทีพิ่จารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้้างตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจําต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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 ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 
 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

 ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี1/2556 ในวนัศกุร์ท่ี 20 กนัยายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม 

ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

วาระที่ เร่ือง          

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เหน็ด้วย...................   ไมเ่หน็ด้วย..............................  งดออกเสียง................ 

วาระที่ เร่ือง          

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เหน็ด้วย...................   ไมเ่หน็ด้วย..............................  งดออกเสียง................ 

วาระที่ เร่ือง          

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เหน็ด้วย...................   ไมเ่หน็ด้วย..............................  งดออกเสียง................ 

วาระที่ เร่ือง          

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เหน็ด้วย...................   ไมเ่หน็ด้วย..............................  งดออกเสียง................ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุก

ประการ 

 

     ลงช่ือ       ผู้มอบฉนัทะ 

 (      ) 

    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (      ) 

    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (      ) 

 



 

33 

 

 

ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 6 

 

แผนที่สถานที่ประชุม 
 

การจัดประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี1/ 2556 กําหนดจดัประชุม ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
 
แผนที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


