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4   ม�นาคม  2556

เร��อง    ขอเช�ญประช�มสาม�ญผ��ถ�อห��นประจ�าป� 2556

เร�ยน    ท!านผ��ถ�อห��น บร�ษ�ท สยามโกลบอลเฮ�าส) จ�าก�ด (มหาชน)
ส��งท��ส�งมาด�วย

1. ส�าเนารายงานการประช�มว�สาม�ญผ��ถ�อห��น คร�1งท�21/2555
2. รายงานประจ�าป� 2555
3. รายงานการเพ�2มท�น (แบบ F 53-4) 
4. ข�อม�ลบ�คคลท�2ได�ร�บการเสนอช�2อให�เข�าด�ารงต�าแหน!งกรรมการแทนกรรมการท�2ครบก�าหนดออกตามวาระ
5. ข�อบ�งค�บบร�ษ�ทท�2เก�2ยวข�องก�บการประช�มผ��ถ�อห��น
6. ว�ธ�การลงทะเบ�ยนการเข�าร!วมประช�มผ��ถ�อห��นและการมอบฉ�นทะ
7. ข�อม�ลกรรมการอ�สระเพ�2อพ�จารณาเป@นผ��ร�บมอบฉ�นทะ
8. หน�งส�อมอบฉ�นทะแบบ ก.  หน�งส�อมอบฉ�นทะแบบ ข.  หน�งส�อมอบฉ�นทะแบบ ค.
9. แผนท�2สถานท�2ประช�ม

ด�วยคณะกรรมการบร�ษ�ท สยามโกลบอลเฮ�าส) จ�าก�ด (มหาชน) ได�ม�มต�ให�ก�าหนดว�นประช�มสาม�ญผ��ถ�อห��นประจ�าป� 2556 ในว�น
พฤห�สบด�ท�2  4  เมษายน 2556  เวลา 13.30 น ณ ห�องเจ�าพระยาบอลร�ม  ช�1น 2 โรงแรมเจ�าพระยาปาร)ค  เลขท�2 247  ถนนร�ชดาภ�เษก 
ด�นแดง  กร�งเทพมหานคร   เพ�2อพ�จาณาเร�2องต!างๆ ตามระเบ�ยบวาระด�งต!อไปน�1

วาระท��    1     พ�จารณาร�บรองรายงานการประช�มว�สาม�ญผ"�ถ�อห��น คร�&งท�� 1/2555

รายละเอ�ยด  :  การประช�มว�สาม�ญผ��ถ�อห��น คร�1งท�2 1/2555 ได�จ�ดให�ม�ขH1นเม�2อว�นจ�นทร)ท�2  1 ต�ลาคม  2555  ณ ห�องเจ�าพระยา
บอลร�ม ช�1น 2 โรงแรมเจ�าพระยาปาร)ค เลขท�2 247 ถนนร�ชดาภ�เษก ด�นแดง กร�งเทพมหานคร และบร�ษ�ทฯได�ส�าเนารายงานการประช�มมา
พร�อมหน�งส�อน�ดประช�มตาม ส�2งท�2ส!งมาด�วย   1    

ความเห+นของคณะกรรมการ  :   เห+นควรเสนอต�อท��ประช�มสาม�ญผ"�ถ�อห��นพ�จารณาร�บรองรายงานการประช�มว�สาม�ญ
ผ"�ถ�อห��น คร�&งท�� 1/2555

วาระท��    2     ร�บทราบรายงานผลการด.าเน�นงานของบร�ษ�ท ประจ.าป� 2555

รายละเอ�ยด  :  รายงานผลการด�าเน�นงานของบร�ษ�ทฯประจ�าป� 2555 ปรากฏอย�!ในรายงานประจ�าป� 2555 ท�2ได�จ�ดส!งมาให�ผ��ถ�อ
ห��นพร�อมหน�งส�อน�ดประช�มตาม ส�2งท�2ส!งมาด�วย   2  

ผลการด�าเน�นงานและฐานะการเง�นของบร�ษ�ทฯ โดยสร�ป ด�งน�1

1

ผลการด.าเน�นงานรวม ประจ.าป� 2555
รายได�รวม          (ล�านบาท) 11,098.82
ก�าไรส�ทธ�ส�าหร�บป� (ล�านบาท) 609.00
ก�าไรต!อห��น (บาท/ห��น) 0.3369



ความเห+นของคณะกรรมการ  :  ท��ประช�มผ"�ถ�อห��นเห+นควรร�บทราบ ผลการด.าเน�นงานของบร�ษ�ทฯในรอบป� 2555 ท��
ผ�านมา

วาระท��   3     พ�จารณาอน�ม�ต�งบการเง�นของบร�ษ�ทฯส.าหร�บป� ส�&นส�ดว�นท�� 31 ธ�นวาคม 2555

รายละเอ�ยด  :  งบการเง�นประจ�าป� 2555 ส�1นส�ดว�นท�2 31 ธ�นวาคม  2555 ปรากฏอย�!ในหมวด “งบการเง�น” ของรายงานประจ�า
ป� 2555 ซH2งได�ผ!านการตรวจสอบโดยผ��สอบบ�ญช�ร�บอน�ญาต และได�ผ!านการพ�จารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บร�ษ�ทตามล�าด�บแล�ว  โดยบร�ษ�ทฯได�จ�ดส!งให�ผ��ถ�อห��นพร�อมหน�งส�อน�ดประช�มตาม ส�2งท�2ส!งมาด�วย   2  

ความเห+นของคณะกรรมการ  :  ท��ประช�มผ"�ถ�อห��นเห+นควรพ�จารณาอน�ม�ต�งบการเง�นประจ.าป�ส�&นส�ดว�นท�� 31 ธ�นวาคม 
2555 ซ5�งผ"�ตรวจสอบบ�ญช�ได�ตรวจสอบแล�ว

วาระท��    4     พ�จารณาอน�ม�ต� การจ�ดสรรก.าไรส�ทธ�ประจ.าป� 2555 เป+นส.ารองตามกฎหมายและการจ�ายป�นผล

รายละเอ�ยด  :  ตามกฎหมายแล�วบร�ษ�ทต�องจ�ดสรรเง�นจากก�าไรส�ทธ�เป@นเง�นก�าไรสะสมส�ารองตามกฎหมายไว�ไม!น�อยกว!าร�อย
ละ 5 ของก�าไรส�ทธ�  จนกว!าจะครบร�อยละ 10  ของท�นจดทะเบ�ยน  ด�งน�1นคณะกรรมการจHงเห@นควรให�จ�ดสรรไว�เป@นจ�านวน 30.50 ล�าน
บาท(สามส�บล�านห�าแสนบาทถ�วน) หร�อเท!าก�บร�อยละ 5.0082 ของก�าไรส�ทธ� ประจ�าป� 2555  ด�วยผลการด�าเน�นงานในรอบป� 2555 
บร�ษ�ทฯม�ก�าไร ตามท�2บร�ษ�ทฯได�แจ�งต!อสาธารณชนไว�แล�ว  และตามนโยบายของบร�ษ�ทฯจะจ!ายป�นผลให�แก!ผ��ถ�อห��นไม!น�อยกว!าร�อยละ 30 
ของก�าไรส�ทธ�ส�าหร�บป� ท�2เหล�อจากห�กเง�นส�ารองต!างๆ ท�กประเภทตามท�2ได�ก�าหนดไว�ในข�อบ�งค�บของบร�ษ�ทฯ ตามกฎหมาย  หากไม!ม�เหต�
จ�าเป@นอ�2นใดและการจ!ายเง�นป�นผลน�1นไม!ม�ผลกระทบต!อการด�าเน�นงานของบร�ษ�ทฯ อย!างม�น�ยส�าค�ญและด�วยตลอดระยะเวลาท�2ผ!านมา 
บร�ษ�ทฯเห@นว!าจ�านวนห��นของบร�ษ�ทฯในตลาดหล�กทร�พย)แห!งประเทศไทยม�สภาพคล!องไม!มากเท!าท�2ควร จHงเป@นท�2มาของการจ!ายป�นผลแก!
ผ��ถ�อประจ�าป�น�1  ในร�ปแบบของ

1. การจ!ายป�นผลเป@นห��นสาม�ญของบร�ษ�ทฯ จ�านวนไม!เก�น  358,611,964  ม�ลค!าท�2ตราไว� ห��นละ 1 บาท ให�แก!ผ��ถ�อห��น
บร�ษ�ทฯ  ในอ�ตรา 6 ห��นเด�ม ต!อ 1 ห��นป�นผล รวมม�ลค!าห��นท�1งส�1นไม!เก�น 358,611,964.00 บาท(สามร�อยห�าส�บแปดล�านหกแสนหนH2งหม�2น
หนH2งพ�นเก�าร�อยหกส�บส�2บาทถ�วน ) หร�อค�ดเป@นอ�ตราการจ!ายเง�นป�นผลห��นละ 0.1666666666666670 บาท (ทศน�ยม 16 ต�าแหน!ง)  ต!อห��น 
ท�1งน�1ในกรณ�ท�2ผ��ถ�อห��นรายใดม�เศษของห��นเด�มหล�งการจ�ดสรรห��นป�นผลแล�วให�จ!ายป�นผลเป@นเง�นสดแทนการจ!ายเป@นห��นป�นผลในอ�ตราห��น
ละ 0.1666666666666670 บาท (ทศน�ยม 16 ต�าแหน!ง) 

2. การจ!ายป�นผลเป@นเง�นสดในอ�ตราห��นละ 0.0185185185185185 บาท (ทศน�ยม 16 ต�าแหน!ง) หร�อค�ดเป@นจ�านวน 
เง�นไม!เก�น 39,845,773.78 บาท(สามส�บเก�าล�านแปดแสนส�2หม�2นห�าพ�นเจ@ดร�อยเจ@ดส�บสามบาทเจ@ดส�บแปดสตางค))

รวมการจ!ายป�นผลท�1งในร�ปแบบของห��นป�นผลและเง�นสด เท!าก�บอ�ตราห��นละ 0.1851851851851850 บาท (ทศน�ยม 
16 ต�าแหน!ง)  ค�ดเป@นจ�านวนเง�นรวมท�1งส�1นประมาณ 398,457,737.78 บาท (สามร�อยเก�าส�บแปดล�านส�2แสนห�าหม�2นเจ@ดพ�นเจ@ดร�อย
สามส�บเจ@ดบาทเจ@ดส�บแปดสตางค)) หร�อค�ดเป@นร�อยละ 68.8773 ของก�าไรส�ทธ�ประจ�าป� 2555 ภายหล�งห�กส�ารองตามกฎหมายแล�ว ซH2ง

2

ฐานะการเง�นรวม ณ 31 ธ�นวาคม 2555
ส�นทร�พย) (ล�านบาท) 12,006.35
หน�1ส�น (ล�านบาท) 2,752.22
ส!วนของผ��ถ�อห��น (ล�านบาท) 9,254.13



อ�ตราการจ!ายป�นผลคร�1งน�1เป@นไปตามนโยบายการจ!ายป�นผลของบร�ษ�ท  โดยเง�นป�นผลท�1งหมดจะถ�กห�กภาษ� ณ ท�2จ!าย ตามอ�ตราท�2
กฎหมายก�าหนด โดยก�าหนดรายช�2อผ��ถ�อห��นท�2ม�ส�ทธ�ร�บเง�นป�นผลท�1งในร�ปแบบของห��นป�นผลและเง�นสดป�นผล ในว�นจ�นทร)ท�2 11 ม�นาคม 
2556 และรวบรวมรายช�2อตามมาตรา  225 ของพระราชบ�ญญ�ต�หล�กทร�พย)และตลาดหล�กทร�พย)  พ.ศ.2535 โดยว�ธ�ป�ดสม�ดทะเบ�ยนพ�ก
การโอนห��นในว�นอ�งคารท�2 12 ม�นาคม 2556 (การให�ส�ทธ�ด�งกล!าวย�งม�ความไม!แน!นอน  เน�2องจากต�องรอการอน�ม�ต�จากท�2ประช�มผ��ถ�อห��น) 
และก�าหนดจ!ายป�นผลในว�นศ�กร)ท�2 3 พฤษภาคม  2556  

   ความเห+นของคณะกรรมการ  :  ท��ประช�มผ"�ถ�อห��นควรอน�ม�ต�จ�ดสรรเง�นก.าไรส�ทธ�เป+นส.ารองตามกฎหมายและอน�ม�ต�
การจ�ายป�นผลเป+นห��นและเง�นสด ตามท��คณะกรรมการเสนอ   

วาระท��    5     พ�จารณาอน�ม�ต�เพ��มท�นบร�ษ�ทฯเป+นห��นสาม�ญจ.านวนรวม  373,333,321  ห��น ม"ลค�าท��ตราไว� ห��นละ 1 บาท

รายละเอ�ยด  :  เพ�2อรองร�บการจ!ายป�นผลเป@นห��นสาม�ญของบร�ษ�ทฯจ�านวน 358,611,964 ห��น และรองร�บการใช�ส�ทธ�ของผ��ถ�อใบ
ส�าค�ญแสดงส�ทธ�ท�2จะซ�1อห��นสาม�ญของบร�ษ�ทฯคร�1งท�2 1 (GLOBAL-W) ตามการปร�บส�ทธ�ใหม!ท�2ม�มต�ในข�อ2ของท�2ประช�มคณะกรรมการ
บร�ษ�ท คร�1งท�2 1/2556 จ�านวน 14,721,357  ห��น จHงขออน�มต�เพ�2มท�นจดทะเบ�ยนเป@นห��นสาม�ญจ�านวนรวม 373,333,321 ห��นโดยม�ม�ลค!าท�2
ตราไว�ห��นละ 1 บาท

ความเห+นของคณะกรรมการ  :  ท��ประช�มผ"�ถ�อห��นควรอน�ม�ต�เพ��มท�นจดทะเบ�ยนบร�ษ�ทฯ จากเด�มบร�ษ�ทฯม�ท�นจด
ทะเบ�ยนอย"� 2,239,999,926.00 บาท เพ��มเป+น 2,613,333,247.00 บาท โดยออกเป+นห��นสาม�ญจ.านวนรวม 373,333,321 ห��น 
ม"ลค�าท��ตราไว� ห��นละ 1 บาท ตามท��คณะกรรมการเสนอ

วาระท��   6     พ�จารณาอน�มต�ให�แก�ไขหน�งส�อบร�คณหBสนธ�บร�ษ�ทฯ ตลอดจนเอกสารอ��นท��เก��ยวข�องอ�นเน��องมาจากการเพ��มท�น   

รายละเอ�ยด  :  ด�วยบร�ษ�ทฯม�การจดทะเบ�ยนเพ�2มท�นตามวาระท�2 5  ด�งน�1นจHงต�องแก�ไขหน�งส�อบร�คณห)สนธ� ข�อ 4 และหน�งส�อร�บ
รองบร�ษ�ทฯ ข�อ 4 เร�2องท�นจดทะเบ�ยนของบร�ษ�ทฯให�สอดคล�องก�บการจดทะเบ�ยนเพ�2มท�น ตลอดจนเอกสารส�าค�ญอ�2นท�2เก�2ยวข�อง(ถ�าม�)

ความเห+นของคณะกรรมการ  :  ท��ประช�มผ"�ถ�อห��นควรอน�ม�ต�ให�แก�ไขหน�งส�อบร�คณหBสนธ� และหน�งส�อร�บรองบร�ษ�ท 
ตลอดจนเอกสารส.าค�ญอ��นท��เก��ยวข�องของบร�ษ�ทฯ เพ��อให�สอดคล�องก�บการเพ��มท�นจดทะเบ�ยนของบร�ษ�ทฯตามท��คณะ
กรรมการเสนอ

วาระท��    7     พ�จารณาอน�มต�จ�ดสรรห��นสาม�ญส�วนท��เพ��ม 373,333,321 ห��น  เพ��อรองร�บการจ�ายป�นผลในร"ปของห��นป�นผล 
จ.านวนรวม  358,611,964 ห��น และรองร�บการใช�ส�ทธ�ของผ"�ถ�อ GLOBAL-W ท��เหล�ออย"�ตามการปร�บส�ทธ�ใหม�จ.านวน 
14,721,357 ห��น

รายละเอ�ยด  :  บร�ษ�ทฯได�น�าส!งแบบรายงานการเพ�2มท�น (F 53-4) มาพร�อมก�บหน�งส�อเช�ญประช�มคร�1งน�1ด�วยแล�วตาม ส�2งท�2ส!ง
มาด�วย   3   เพ�2อให�ผ��ถ�อห��นใช�ประกอบการพ�จารณาอน�ม�ต�

ความเห+นของคณะกรรมการ : ท��ประช�มผ"�ถ�อห��นควรอน�ม�ต�การจ�ดสรรห��นสาม�ญเพ��มท�นตามว�ตถ�ประสงคBต�างๆท��คณะ
กรรมการเสนอ

วาระท��   8     พ�จารณาแต�งต�&งผ"�สอบบ�ญช�และก.าหนดค�าสอบบ�ญช� ประจ.าป� 2556

รายละเอ�ยด  :  คณะกรรมการตรวจสอบและบร�หารความเส�2ยงได�พ�จารณาเล�อกผ��สอบบ�ญช�ส�าหร�บการจ�ดท�างบการเง�นบร�ษ�ท
ประจ�าป� 2556 โดยพ�จารณาผลการปฏ�บ�ต�งานและความเป@นอ�สระของผ��สอบบ�ญช� จHงเห@นควรน�าเสนอให�ท�2ประช�มผ��ถ�อห��นอน�ม�ต�แต!งต�1งผ��
สอบบ�ญช�  ส�าหร�บการสอบทานและตรวจสอบงบการเง�นของบร�ษ�ท ประจ�าป� 2556  ค�อ นายพ�ศ�ษฐ) ช�วะเร�องโรจน)  ผ��สอบบ�ญช�ร�บ
อน�ญาตเลขท�2 2803 หร�อ นายเมธ� ร�ตนศร�เมธา ผ��สอบบ�ญช�ร�บอน�ญาตเลขท�2 3425  แห!งบร�ษ�ท เอ@ม อาร) แอนด) แอสโซซ�เอท จ�าก�ด  เป@นผ��
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สอบบ�ญช�ของบร�ษ�ทฯ ประจ�าป�2556  และก�าหนดค!าสอบบ�ญช�เป@นจ�านวนเง�น 2.0 ล�านบาท  (ราคาน�1ไม!รวมค!าใช�จ!ายในการสอบบ�ญช�) 
ซH2งมากกว!าป�ท�2ผ!านมา 0.4 ล�านบาท เน�2องจากในป� 2556 บร�ษ�ทม�แผนขยายก�จการสาขาเพ�2มขH1นประมาณ 12 สาขา  

 ท�1งน�1ผ��สอบบ�ญช�ท�2ได�ร�บการเสนอช�2อด�งกล!าว ไม!ม�ความส�มพ�นธ) และ/หร�อส!วนได�เส�ย ก�บบร�ษ�ทฯ / ผ��บร�หาร / ผ��ถ�อห��น
รายใหญ! หร�อผ��เก�2ยวข�องก�บบ�คคลด�งกล!าว

ค�าสอบบ�ญช� (ไม�รวมค�าใช�จ�ายอ��น) ป� 2556
 (ป�ท��เสนอ)

ป� 2555 ป� 2554

ค!าสอบบ�ญช�ประจ�าป�และรายไตรมาส (บาท) 2,000,000.00 1,600,000.00 1,450,000.00

ความเห+นของคณะกรรมการ  :  ท��ประช�มผ"�ถ�อห��นควรอน�ม�ต�การแต�งต�&งผ "�สอบบ�ญช�และก.าหนดค�าตอบแทน ประจ.าป�  
2556 ตามท��คณะกรรมการเสนอ

วาระท��    9     พ�จารณาแต�งต�&งกรรมการแทนกรรมการท��ต�องออกตามวาระ

รายละเอ�ยด  :  ตามพระราชบ�ญญ�ต�บร�ษ�ทมหาชนจ�าก�ด พ.ศ.2535  และข�อบ�งค�บบร�ษ�ทข�อ 19 ก�าหนดให�กรรมการต�องออก
จากต�าแหน!งตามวาระในการประช�มสาม�ญผ��ถ�อห��นประจ�าป�จ�านวนหนH2งในสาม  หร�อจ�านวนท�2ใกล�ท�2ส�ดก�บส!วนหนH2งในสาม  โดยกรรมการ
ท�2ออกจากต�าแหน!งในป�แรกและป�ท�2สอง  ภายหล�งการจดทะเบ�ยนบร�ษ�ทให�ใช�ว�ธ�จ�บฉลาก  ส!วนในป�หล�งต!อไป  ให�กรรมการท�2อย�!ใน
ต�าแหน!งนานท�2ส�ดเป@นผ��ออกจากต�าแหน!ง  ซH2งกรรมการท�2ต�องออกตามวาระอาจถ�กเล�อกเข�ามาด�ารงต�าแหน!งใหม!ก@ได�

ส�าหร�บในป�น�1 กรรมการท�2อย�!ในต�าแหน!งนานท�2ส�ดต�องออกจากต�าแหน!งตามวาระม�รายนามด�งต!อไปน�1 

นายอภ�ส�ทธ)   ร�จ�เก�ยรต�ก�าจร     

รศ.ดร.มนตร�   โสคต�ยาน�ร�กษ)

รศ.พรส�ร�      ท�วาวรรณวงศ) 

นายอนว�ช     ส�ร�ยวนาก�ล 

คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค!าตอบแทนได�พ�จารณาตามหล�กเกณฑ)การสรรหาแล�ว เห@นว!ากรรมการท�1ง 4 ท!าน 
เป@นผ��ม�ค�ณสมบ�ต�ครบถ�วนตามพระราชบ�ญญ�ต�บร�ษ�ทมหาชนจ�าก�ด พ.ศ.2535 และม�ความร�� ความสามารถ ประสบการณ) สามารถท�2จะ
ช!วยพ�ฒนาบร�ษ�ทได�  จHงเสนอให�แต!งต�1งกรรมการท�1ง 4 ท!านกล�บเข�าด�ารงต�าแหน!งกรรมการอ�กวาระหนH2ง  

ท�2ประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ท คร�1งท�2 1/2556  เม�2อว�นท�2 21 ก�มภาพ�นธ) 2556 ม�ความเห@นสมควรแต!งต�1งคณะกรรมการ
ท�1ง 4 ท!านเข�าด�ารงต�าแหน!งกรรมการบร�ษ�ทอ�กวาระหนH2ง   แต!รศ.ดร.มนตร� โสคต�ยาน�ร�กษ) ได�แจ�งต!อท�2ประช�มว!าไม!ประสงค)กล�บเข�าด�ารง
ต�าแหน!งอ�ก  เน�2องจากม�ภาระก�จเพ�2มมากขH1น  เกรงว!าจะท�างานให�ก�บบร�ษ�ทฯได�ไม!เต@มท�2  ด�งน�1นท�2ประช�มจHงเห@นสมควรแต!งต�1งกรรมการ
เพ�ยง 3 ท!าน ค�อ นายอภ�ส�ทธ�Z ร�จ�เก�ยรต�ก�าจร ,รศ.พรส�ร� ท�วาวรรณวงศ) และ นายอนว�ช ส�ร�ยวนาก�ล กล�บเข�าด�ารงต�าแหน!งกรรมการบร�ษ�ท
อ�กวาระหนH2ง โดยประว�ต�ย!อและข�อม�ลของท�1ง 3 ท!าน ปรากฏตาม ส�2งท�2ส!งมาด�วย   4  

ส�าหร�บหล�กเกณฑ)และว�ธ�การสรรหากรรมการ น�ยามกรรมการอ�สระ ม�ปรากฏในรายงานประจ�าป� 2555 ในห�วข�อ “การ
จ�ดการ”

ความเห+นของคณะกรรมการ : ท��ประช�มผ"�ถ�อห��นสมควรแต�งต�&งกรรมการท�&ง 3 ท�าน ค�อ นายอภ�ส�ทธ�P  ร�จ�เก�ยรต�ก.าจร,
รศ.พรส�ร� ท�วาวรรณวงศB และ นายอนว�ช ส�ร�ยวนาก�ล เข�าด.ารงต.าแหน�งกรรมการ เน��องจากบ�คคลด�งกล�าวเป+นผ"�ม�ความร"�  
ความสามารถและม�ประสบการณBอ�นเป+นประโยชนBต�อการด.าเน�นธ�รก�จของบร�ษ�ท
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วาระท��   1  0   พ�จารณาก.าหนดค�าตอบแทนกรรมการ ประจ.าป� 2556

รายละเอ�ยด : ประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ทม�ความเห@นว!าควรคงค!าตอบแทนคณะกรรมการบร�ษ�ทประจ�าป� 2556 ไว�ท�2ไม!เก�น 
6.00 ล�านบาท (หกล�านบาทถ�วน) เท!าก�บป�ก!อน  โดยหมายถHงเฉพาะค!าตอบแทนกรรมการท�2ไม!ได�เป@นพน�กงานประจ�าของบร�ษ�ท และรวม
ถHงค!าเบ�1ยประช�มของกรรมการท�กคณะ  

ความเห+นของคณะกรรมการ :  ท��ประช�มผ"�ถ�อห��นควรอน�ม�ต�  ตามท��คณะกรรมการเสนอ

วาระท��   11     เร��องอ��นๆ ( ถ�าม� )

ด�งน�1น บร�ษ�ทฯได�ก�าหนดว�นประช�มใหญ!สาม�ญผ��ถ�อห��นประจ�าป� 2556 เป@นว�นพฤห�สบด�ท�2 4 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ 
ห�องเจ�าพระยาบอลร�ม ช�1น 2 โรงแรมเจ�าพระยาปาร)ค เลขท�2 247 ถนนร�ชดาภ�เษก  ด�นแดง  กร�งเทพมหานครโดยก�าหนดรายช�2อผ��ถ�อห��นท�2ม�
ส�ทธ�ในการเข�าร!วมประช�มสาม�ญผ��ถ�อห��นประจ�าป� 2556  ในว�นจ�นทร)ท�2 11 ม�นาคม 2556  และให�รวบรวมรายช�2อตามมาตรา 225 ของพระ
ราชบ�ญญ�ต�หล�กทร�พย)และตลาดหล�กทร�พย) พ.ศ.2535 โดยว�ธ�ป�ดสม�ดทะเบ�ยนพ�กการโอนห��นในว�นอ�งคารท�2 12 ม�นาคม 2556 

จHงเร�ยนเช�ญท!านผ��ถ�อห��นโปรดเข�าร!วมประช�มตามว�น เวลา และสถานท�2ด�งกล!าวข�างต�นโดยพร�อมเพร�ยงก�น โดยปฏ�บ�ต�ตามหล�ก
เกณฑ)และว�ธ�ปฏ�บ�ต�ในการเข�าร!วมประช�ม  การมอบฉ�นทะให�เข�าร!วมประช�ม  และการออกเส�ยงลงคะแนน  ตามรายละเอ�ยดท�2ปรากฏใน
เอกสารท�2น�าส!งมาพร�อมก�บหน�งส�อเช�ญประช�มน�1

          ขอแสดงความน�บถ�อ
                          ในนามบร�ษ�ท  สยามโกลบอลเฮ�าส) จ�าก�ด (มหาชน)

        (นาย อภ�ส�ทธ�Z  ร�จ�เก�ยรต�ก�าจร)
                         ประธานกรรมการบร�ษ�ท

หมายเหต� : บร�ษ�ทน�าส!งรายงานประจ�าป� 2555 ให�ผ��ถ�อห��นในร�ปของซ�ด�รอม ท�1งน�1หากผ��ถ�อห��นม�ความประสงค)ขอร�บรายงานประจ�าป� 2555 ในล�กษณะถ!ายส�าเนา
กร�ณาแจ�งความประสงค)พร�อมเข�ยนช�2อ ท�2อย�! ส!งไปรษณ�ย) มาท�2บร�ษ�ทสยามโกลบอลเฮ�าส) จ�าก�ด (มหาชน)  ท�2อย�! 232 หม�! 19 ต�าบลรอบเม�อง อ�าเภอเม�อง จ�งหว�ด
ร�อยเอ@ด 45000 หากม�ข�อสงส�ยประการใดต�ดต!อฝ!ายเลขาน�การ โทรศ�พท) 0-4351-9777 ต!อ 784, 0-4352-7222 ต!อ 784 หร�อ 08-6421-5880 และบร�ษ�ทฯจะรวบ
รวมรายช�2อภายในว�นท�2 30 เมษายน 2556 และด�าเน�นการจ�ดส!งเอกสารไปให�ทางไปรษณ�ย)ในภายในว�นท�2 31 พฤษภาคม 2556

5

ข�อม�ลเปร�ยบเท�ยบการจ!ายค!าตอบแทนกรรมการในป�ท�2ผ!านมาด�งน�1
ป� พ.ศ. จ.านวนเง�นท��อน�ม�ต� (บาท) จ.านวนเง�นท��จ�ายจร�ง(บาท)
2553 6,000,000.00 2,495,750.00
2554 6,000,000.00 2,445,000.00
2555 6,000,000.00 2,935,000.00



ส��งท��ส�งมาด�วย   1  

บร�ษ�ท สยามโกลบอลเฮ�าส� จ�าก�ด (มหาชน)
รายงานการประช�มว�สาม�ญผ#�ถ%อห��น คร�'งท() 1/2555

 ว�น เวลา และสถานท()ประช�ม

ประช�มเม��อว�นจ�นทร�ท�� 1 ต�ลาคม 2555  เวลา 9.00 น. ณ ห�องเจ�าพระยาบอลร)ม ช�*น 2 โรงแรมเจ�าพระยาปาร�ค เลขท�� 247  ถนน
ร�ชดาภ�เษก  แขวงด�นแดง เขตด�นแดง  กร�งเทพมหานคร ซ5�งบร�ษ�ท สยามโกลบอลเฮ�าส� จ7าก�ด (มหาชน) (“บร�ษ�ทฯ”) ก7าหนดรายช��อผ)�ถ�อห��น
ท��ม�ส�ทธ�เข�าร�วมการประช�มว�สาม�ญผ)�ถ�อห��นคร�*งท�� 1/2555 เม��อว�นท�� 10 ก�นยายน 2555 และรวบรวมรายช��อตามมาตรา 225 ของพระราช
บ�ญญ�ต�หล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย� พ.ศ. 2535 (รวมท�*งท��ม�การแก�ไขเพ��มเต�ม) โดยว�ธ�ป�ดสม�ดทะเบ�ยนพ�กการโอนห��น เม��อว�นท�� 11 
ก�นยายน 2555 โดยในว�นป�ดสม�ดทะเบ�ยนพ�กการโอนห��น บร�ษ�ทฯ ม�ท�นจดทะเบ�ยน 2,055,999,992 บาท (สองพ�นห�าส�บห�าล�านเก�าแสน
เก�าหม��นเก�าพ�นเก�าร�อยเก�าส�บสองบาท ) แบ�งเปFนห��นสาม�ญจ7านวน 2,055,999,992 ห��น (สองพ�นห�าส�บห�าล�านเก�าแสนเก�าหม��นเก�าพ�นเก�า
ร�อยเก�าส�บสองห��น) ม)ลค�าท��ตราไว�ห��นละ 1 บาท และม�ท�นจดทะเบ�ยนช7าระแล�ว 1,759,310,318 บาท (หน5�งพ�นเจFดร�อยห�าส�บเก�าล�านสาม
แสนหน5�งหม��นสามร�อยส�บแปดบาท) เปFนห��นสาม�ญจ7านวน 1,759,310,318 ห��น (หน5�งพ�นเจFดร�อยห�าส�บเก�าล�านสามแสนหน5�งหม��นสามร�อย
ส�บแปดห��น)

เร�)มการประช�ม
นายว�ฒ�เมธ ภ�กด�ว�ฒ� ผ)�ท7าหน�าท��เปFนพ�ธ�กรของท��ประช�ม ได�กล�าวต�อนร�บผ)�ถ�อห��น และได�แถลงต�อท��ประช�มว�า ขณะน�*ม�ผ)�ถ�อห��นมา

เข�าร�วมประช�มด�วยตนเอง จ7านวน 83 ราย และมอบฉ�นทะให�ผ)�อ��นมาประช�มแทน จ7านวน 195 ราย รวมเปFนจ7านวนผ)�มาประช�ม 278 ราย 
น�บจ7านวนห��นรวมก�นได� 1,446,370,015 ห��น หร�อค�ดเปFนร�อยละ 82 ของจ7านวนห��นท��ออกและช7าระแล�วและม�ส�ทธ�ออกเส�ยงท�*งหมด ครบ
เปFนองค�ประช�มตามข�อบ�งค�บของบร�ษ�ทฯ เน��องจากม�ผ)�ถ�อห��นมาเข�าร�วมประช�มไม�น�อยกว�าย��ส�บห�า (25) คน หร�อไม�น�อยกว�าก5�งหน5�งของ
จ7านวนผ)�ถ�อห��นท�*งหมด และน�บจ7านวนห��นท��ม�ส�ทธ�ออกเส�ยงในท��ประช�มได�เก�นกว�าหน5�งในสาม (1/3) ของจ7านวนห��นท��จ7าหน�ายได�แล�ว
ท�*งหมดของบร�ษ�ทฯ หล�งจากน�*น พ�ธ�กรได�แนะน7ากรรมการบร�ษ�ทฯ ท��มาร�วมประช�ม ด�งน�*

1. นาย อภ�ส�ทธ�K ร�จ�เก�ยรต�ก7าจร ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.มนตร� โสคต�ยาน�ร�กษ� กรรมการอ�สระ

ประธานกรรมการตรวจสอบและบร�หารความเส��ยง
3. นาย ส�รศ�กด�K จ�นโทร� กรรมการอ�สระ

กรรมการตรวจสอบและบร�หารความเส��ยง
4. รศ.พรส�ร� ท�วาวรรณวงศ� กรรมการอ�สระ

กรรมการตรวจสอบและบร�หารความเส��ยง
5. รศ.ดร.พงษ�ศ�กด�K ส�ร�ยวนาก�ล กรรมการ 
6. นาย ว�ท)ร ส�ร�ยวนาก�ล ประธานกรรมการบร�หาร

ประธานเจ�าหน�าท��บร�หาร
7. นาย อนว�ช ส�ร�ยวนาก�ล กรรมการบร�หาร
8. นาง วาร�ณ� ส�ร�ยวนาก�ล กรรมการบร�หาร
9. นาย ย�ทธนา ส�ร�ยวนาก�ล กรรมการบร�หาร
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ท�*งน�* กรรมการอ�สระ 3 ท�าน ค�อ รศ.ดร.มนตร� โสคต�ยาน�ร�กษ�  นายส�รศ�กด�K จ�นโทร�  และรศ.พรส�ร� ท�วาวรรณวงศ� เปFนผ)�ร�บมอบ
ฉ�นทะจากผ)�ถ�อห��นบางรายในการประช�มคร�*งน�*

นอกจากน�* พ�ธ�กรได�แนะน7าคณะท��ปร5กษาของบร�ษ�ทฯ ผ)�ซ5�งท�านประธานฯ ได�เร�ยนเช�ญเข�าร�วมประช�มด�วยด�งน�*

1. ท��ปร5กษาทางการเง�น จากบร�ษ�ทหล�กทร�พย� ฟ�น�นซ�า จ7าก�ด
น7าท�มโดย ค�ณวราห� ส�จร�ตก�ล

2. ท�ปร5กษากฎหมาย จากบร�ษ�ท ล�*งค�เลเทอร�ส (ประเทศไทย) จ7าก�ด
น7าท�มโดย ค�ณส�ทธ�พงศ� ค)หาเสน�ห�

3. ท��ปร5กษาทางการเง�นอ�สระ จากบร�ษ�ท แอสเซท โปร แมเนจเม�นท� จ7าก�ด
น7าท�มโดย ค�ณสมภพ ศ�กด�Kพ�นธ�พนม

ก�อนเข�าส)�ระเบ�ยบวาระการประช�ม นายว�ฒ�เมธ ภ�กด�ว�ฒ� ในฐานะพ�ธ�กรของท��ประช�มผ)�ถ�อห��น ได�แจ�งว�าในการประช�มจะด7าเน�น
การประช�มโดยเร�ยงตามวาระ ท�*งหมด 11 วาระ หากผ)�ถ�อห��นท�านใดม�ข�อช�กถาม สามารถยกม�อข5*นพร�อมก�บแจ�งช��อ และข�อซ�กถาม  เพ��อให�
ท��ประช�มตอบข�อซ�กถามได� ในส�วนของว�ธ�ปฏ�บ�ต�ในการออกเส�ยงลงคะแนนและการน�บคะแนนเส�ยงของผ)�ถ�อห��น ซ5�งจะต�องลงมต�ในแต�ละ
ระเบ�ยบวาระ นายว�ฒ�เมธช�*แจงเพ��อให�ท��ประช�มผ)�ถ�อห��นร�บทราบด�งน�* 

1.  บร�ษ�ทฯ จะใช�ว�ธ�การลงคะแนนแบบ 1 ห��น ต�อ 1 เส�ยง โดยได�จ�ดเตร�ยมบ�ตรลงคะแนนในแต�ละวาระให�ท�านผ)�ถ�อห��น แต�ละท�าน
แล�ว ซ5�งบ�ตรลงคะแนนท��ผ)�ถ�อห��นได�ร�บท�*งหมดจะม� จ7านวน 10 แผ�น รวม 11 วาระ ส7าหร�บวาระท�� 10 เร��อง พ�จารณาร�บทราบรายช��อบ�คคลท��
ผ)�ย��นเสนอจะเสนอให�เปFนกรรมการของบร�ษ�ทฯ เปFนวาระร�บทราบเท�าน�*น วาระน�*ไม�ต�องการการลงมต�จากท��ประช�มผ)�ถ�อห��น

2.  เม��อจบการรายงานในแต�ละวาระ จะขอให�ท��ประช�มลงคะแนนเส�ยง ท�*งน�* เพ��อความสะดวกและรวดเรFวในการด7าเน�นการ
ประช�ม จะใช�ว�ธ�ขอให�ผ)�ถ�อห��นท��ประสงค�จะงดออกเส�ยงหร�อลงคะแนนไม�เหFนชอบช)ม�อข5*น เพ��อให�เจ�าหน�าท�� เข�าไปเกFบบ�ตรลงคะแนน 
ส7าหร�บท�านผ)�ถ�อห��นท��ไม�ได�ช)ม�อ จะถ�อว�าลงคะแนนเหFนชอบในวาระน�*น ว�ธ�การน�บคะแนน จะใช�การสแกนตาม barcode  และเม��อเสรFจ
การประมวลผลคะแนนแล�ว ผมจะประกาศผลให�ท��ประช�มทราบ ซ5�งจะแสดงจ7านวนคะแนนเส�ยงในส�วน "เหFนด�วย"  "ไม�เหFนด�วย" และ "งด
ออกเส�ยง"

3.  ในท�กระเบ�ยบวาระ ถ�าผ)�ถ�อห��นหร�อผ)�ร�บมอบฉ�นทะต�องการเสนอความค�ดเหFนหร�อเสนอค7าถาม ขอให�ยกม�อ และเม��อประธาน
ในท��ประช�มอน�ญาตแล�ว ขอให�แถลงช��อให�ท��ประช�มทราบก�อน แล�วจ5งเสนอความค�ดเหFนหร�อค7าถามท��ตรงก�บระเบ�ยบวาระเท�าน�*น หากจะ
เสนอหร�อถามเร��องอ��น ขอให�เสนอหร�อถามเม��อประช�มจบระเบ�ยบวาระต�างๆ แล�ว

4.  ในการเสนอความเหFนหร�อค7าถาม ขอให�เสนอโดยตรงประเดFนและกระช�บเพ��อให�การประช�มม�ประส�ทธ�ภาพ และไม�เส�ยเวลา
การประช�มของส�วนรวม โดยบร�ษ�ทฯ ขอสงวนส�ทธ�Kในการด7าเน�นการท��เหมาะสม
ในล7าด�บถ�ดไป นายว�ฒ�เมธ ได�เช�ญนายอภ�ส�ทธ�K ร�จ�เก�ยรต�ก7าจร ประธานกรรมการบร�ษ�ทฯ (“ประธานฯ”) ท7าหน�าท��ประธานท��ประช�ม และ
เร��มการประช�มตามระเบ�ยบวาระท��ได�แจ�งในหน�งส�อเช�ญประช�ม ด�งต�อไปน�*

ระเบ(ยบวาระท()   1     พ�จารณาร�บรองรายงานการประช�มสาม�ญผ#�ถ%อห��นประจ�าป( 2555 เม%)อว�นท() 18 เมษายน 2555

ประธานฯ ได�ช�*แจงต�อท��ประช�มว�า บร�ษ�ทฯ ได�จ�ดท7ารายงานการประช�มสาม�ญผ)�ถ�อห��นประจ7าป� 2555 และจ�ดส�งให�ผ)�ถ�อห��นพร�อม
ก�บหน�งส�อเช�ญประช�มด�วยแล�ว ปรากฏตามส�งท��ส�งมาด�วย 1 โดยคณะกรรมการของบร�ษ�ทฯ ได�พ�จารณารายงานด�งกล�าวแล�วและเหFน
สมควรเสนอท��ประช�มผ)�ถ�อห��นพ�จารณาร�บรองรายงานการประช�มสาม�ญผ)�ถ�อห��นประจ7าป� 2555
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ประธานฯ ได�สอบถามท��ประช�มว�าม�ข�อค�ดเหFน/ข�อซ�กถามเก��ยวก�บรายงานการประช�มด�งกล�าวหร�อไม� เม��อไม�ม�ค7าถามหร�อข�อ
เสนอแนะ จ5งขอให�ผ)�เข�าร�วมประช�มลงคะแนนเส�ยงในวาระน�*และม�มต�ท��ประช�ม โดยนายว�ฒ�เมธได�กล�าวสร�ปมต�ด�งกล�าวว�าได�ร�บการเหFน
ชอบและร�บรองด�วยคะแนนเส�ยงด�งน�*

เหFนด�วย 1,446,370,015   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ 100.00

ไม�เหFนด�วย -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -

งดออกเส�ยง -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -

ท�*งน�*ในวาระท�� 1 ม�ผ)�ถ�อห��นมาเข�าร�วมประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะให�ผ)�อ��นมาประช�มแทน รวมเปFนจ7านวนผ)�มาประช�ม 278 
ราย น�บจ7านวนห��นรวมก�นได� 1,446,370,015 ห��น

ระเบ(ยบ  วาระท()   2     พ�จารณาอน�ม�ต�การตอบร�บข�อเสนอของบร�ษ�ท เอสซ(จ( ด�สทร�บ�วช�)น จ�าก�ดเก()ยวก�บการร6วมลงท�นใน
บร�ษ�ทฯ

ประธานฯ ช�*แจงต�อท��ประช�มว�า เน��องจากเร��องต�างๆ ท��จะพ�จารณาอน�ม�ต�ในวาระท�� 2 ถ5งวาระท�� 10 เปFนเร��องท��เก��ยวข�องก�บการเข�า
ร�วมลงท�นในบร�ษ�ทฯ ของผ)�ย��นข�อเสนอ ด�งน�*น ในการพ�จารณาอน�ม�ต�วาระท�� 2 ถ5งวาระท�� 10 หากวาระใดวาระหน5�งไม�ได�ร�บการอน�ม�ต� จะ
ถ�อว�าวาระอ��นๆ ท��ได�ร�บการอน�ม�ต�แล�วเปFนอ�นยกเล�ก และจะไม�ม�การพ�จารณาในวาระอ��นๆ ต�อไป โดยจะไม�ม�การเสนอวาระอ��นๆ ท��
เก��ยวข�องก�บการเข�าร�วมลงท�นในบร�ษ�ทฯ ของผ)�ย��นข�อเสนอ ให�แก�ผ)�ถ�อห��นเพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�ต�อไป และมอบหมายให�นายว�ท)ร ส�ร�ยวนาก�ล  
ประธานเจ�าหน�าท��บร�หาร ช�*แจงรายละเอ�ยดของข�อเสนอของบร�ษ�ท เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น จ7าก�ด (“ผ)�ย��นข�อเสนอ” หร�อ “เอสซ�จ� ด�สทร�
บ�วช��น”)เก��ยวก�บการร�วมลงท�นในบร�ษ�ทฯ

นายว�ท)ร ส�ร�ยวนาก�ล ประธานเจ�าหน�าท��บร�หาร ได�ช�*แจงต�อท��ประช�มว�า บร�ษ�ท เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น จ7าก�ด ได�ย��นข�อเสนอเก��ยวก�บ
การร�วมลงท�นในบร�ษ�ทฯ โดยม�จ�ดประสงค� ร�วมเสร�มสร�างความแขFงแกร�งและศ�กยภาพในการขยายธ�รก�จ เพ��อสน�บสน�นแผนการเต�บโตของ
บร�ษ�ทฯ ในระยะยาว ในการขยายสาขาในประเทศไทย  และเข�าส)�ตลาดค�าปล�กว�สด�ก�อสร�างและตกแต�งบ�านในระด�บอาเซ�ยน  ท�*งน�* เพ��อยก
ระด�บต7าแหน�งความเปFนผ)�น7าของบร�ษ�ทฯ ในตลาดค�าปล�กส�นค�าว�สด�ก�อสร�างและตกแต�งบ�าน  โดยเอสซ�จ�ด�สทร�บ�วช��น ซ5�งเปFนผ)�ย��นข�อเสนอ
น�*นเปFนบร�ษ�ทในเคร�อเอสซ�จ� โดยม�บร�ษ�ท ป)นซ�เมนต�ไทย จ7าก�ด (มหาชน)  เปFนผ)�ถ�อห��นร�อยละ 100  และน�บเปFนองค�กรท��ม�ศ�กยภาพในการ
แข�งข�นและม�ความเช��ยวชาญในธ�รก�จการบร�การขนส�ง กระจายส�นค�า และโลจ�สต�กส�ระด�บประเทศ ในส�วนของรายละเอ�ยดของข�อเสนอ
ของเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น

ในส�วนของข�*นตอนของธ�รกรรมการซ�*อหล�กทร�พย� เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น จะเข�าร�วมลงท�นในบร�ษ�ทฯ ผ�านการซ�*อห��นเพ��มท�น ซ5�ง
บร�ษ�ทฯ จะออกและจ�ดสรรให�ก�บเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น แบบเฉพาะเจาะจง จ7านวน 224 ล�านห��น ในราคา 14 บาทต�อห��น และผ�านการท7าค7า
เสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วน (Partial Tender Offer) ท�*งห��นสาม�ญและใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��นจากผ)�ถ�อหล�กทร�พย�ท�*งหมดของบ
ร�ษ�ทฯ โดยค7าเสนอซ�*อด�งกล�าว ประกอบด�วยห��นสาม�ญจ7านวนไม�เก�น 457,420,683 ห��น และไม�ต7�ากว�า 391,094,684 ห��น ท��ราคาเสนอซ�*อ 
14 บาทต�อห��น และ ใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��นจ7านวนไม�เก�น 55,616,085 หน�วย และไม�ต7�ากว�า 47,551,750 หน�วย ท��ราคาเสนอซ�*อ 
9.30 บาทต�อใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��น โดยส�ดส�วนการถ�อห��นของเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นในบร�ษ�ทฯ จะอย)�ในส�ดส�วนโดยประมาณไม�ต7�า
กว�าร�อยละ 30.0 และไม�เก�นร�อยละ 33.4 ของจ7านวนห��นสาม�ญหล�งการเพ��มท�นและหล�งการใช�ส�ทธ�ซ�*อห��นตามใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะได�
มาจากการท7าค7าเสนอซ�*อ และผ)�ถ�อใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท�กรายม�การใช�ส�ทธ�ใบส7าค�ญแสดงส�ทธ� (ท�*งน�* ใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ของบร�ษ�ทฯ หน5�ง
หน�วยสามารถใช�ส�ทธ�ซ�*อห��นของบร�ษ�ทฯ ได� 1.2 ห��น ในราคาห��นละ 6.25 บาท (หกบาทย��ส�บห�าสตางค�) โดยม�ก7าหนดใช�ส�ทธ�ท��เหล�อในว�นท��  
16 พฤศจ�กายน 2555 และ 17 พฤษภาคม 2556 และบร�ษ�ทฯ ไม�ต�องด7าเน�นการปร�บราคาการใช�ส�ทธ�และอ�ตราการใช�ส�ทธ�ของใบส7าค�ญ
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แสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��นของบร�ษ�ทฯ จากการเพ��มท�นแบบเฉพาะเจาะจงในคร�*งน�* เน��องจากราคาเสนอขายห��นเพ��มท�นให�แก�ผ)�ย��นข�อเสนอเปFน
ราคาไม�ต7�ากว�าร�อยละ 90 ของราคาตลาดของห��นสาม�ญของบร�ษ�ทฯ ซ5�งค7านวณจากราคาถ�วเฉล��ยถ�วงน7*าหน�กของห��นของบร�ษ�ทฯ ท��ท7าการ
ซ�*อขายในตลาดหล�กทร�พย�แห�งประเทศไทย ย�อนหล�ง 7 ว�นท7าการต�ดต�อก�น ก�อนว�นท��คณะกรรมการบร�ษ�ทฯ ม�มต�ให�เสนอวาระการออกห��น
เพ��มท�นในคร�*งน�*ต�อท��ประช�มผ)�ถ�อห��น)

โดยในการท7าค7าเสนอซ�*อห��นและใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��นของเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น  ผ)�ถ�อห��นท�กราย และผ)�ถ�อใบส7าค�ญแสดง
ส�ทธ�ท��จะซ�*อห��นท�กราย จะม�ส�ทธ�เท�าเท�ยมก�นในการเสนอขายห��นและใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��นของตนให�ก�บเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น อย�าง
ไรกFตาม หากผ)�ถ�อหล�กทร�พย�แสดงเจตนาขายหล�กทร�พย�แต�ละประเภทเก�นกว�าจ7านวนส)งส�ดท��เสนอซ�*อ เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นในฐานะผ)�ท7าค7า
เสนอซ�*อจะด7าเน�นการจ�ดสรรตามส�ดส�วนของจ7านวนหล�กทร�พย�ท��ม�ผ)�แสดงเจตนาขาย (Pro-Rate)

ราคาเสนอซ�*อห��นสาม�ญในการท7าค7าเสนอซ�*อห��นท�� 14 บาทต�อห��น จะเปFนราคาเด�ยวก�บราคาห��นสาม�ญท��บร�ษ�ทฯ จะออกและ
จ�ดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให�ก�บเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น ส7าหร�บราคาเสนอซ�*อใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��นท�� 9.30 บาทต�อใบส7าค�ญแสดง
ส�ทธ�ท��จะซ�*อห��นน�*น จะเปFนราคาซ5�งค7านวณโดยหล�กการ see-through pricing เท�ยบก�บราคาเสนอซ�*อห��นสาม�ญท�� 14 บาทต�อห��น

ในการเสนอขายห��นเพ��มท�น ซ5�งบร�ษ�ทฯ จะออกและจ�ดสรรให�ก�บเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น แบบเฉพาะเจาะจง จ7านวน 224 ล�านห��น ใน
ราคา 14 บาทต�อห��น บร�ษ�ทฯ จะได�ร�บเง�นจากการเสนอขายห��นเพ��มท�นเปFนจ7านวน 3,136 ล�านบาท บร�ษ�ทฯ จะใช�เง�นด�งกล�าว เพ��อ
สน�บสน�นแผนการเร�งอ�ตราการขยายสาขาให�เปFนไปอย�างรวดเรFวมากข5*นกว�าท��บร�ษ�ทฯ ได�วางแผนไว�ก�อนการม�พ�นธม�ตรร�วมท�น ในการ
ลงท�นเพ��อซ�*อท��ด�นและก�อสร�างสาขาใหม� และใช�เปFนเง�นท�นหม�นเว�ยนในการด7าเน�นการท��วไปของบร�ษ�ทฯ และในการรองร�บการขยายสาขา
ใหม�ด�งกล�าว นอกจากน�*เง�นท�นเพ��มเต�มด�งกล�าวจะช�วยเสร�มสร�างความแขFงแกร�งทางการเง�นให�ก�บบร�ษ�ทฯ มากข5*นด�วย 

บร�ษ�ทฯ คาดว�าจะม�การเปล��ยนแปลงโครงสร�างคณะกรรมการของบร�ษ�ทฯ เพ��อให�สอดคล�องก�บส�ดส�วนการถ�อห��นของผ)�ย��นข�อ
เสนอ โดยบร�ษ�ทฯ จะได�จ�ดให�ม�การประช�มคณะกรรมการเพ��อพ�จารณาแต�งต�*งกรรมการจากบ�คคลท��ผ)�ย��นข�อเสนอได�เสนอช��อเพ��อเข�าร�บ
ต7าแหน�งกรรมการของบร�ษ�ทฯ จ7านวน 3 ท�าน เม��อการเข�าซ�*อห��นเพ��มท�นและการเข�าท7าค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนได�ด7าเน�นการเสรFจ
ส�*นแล�ว โดยในการประช�มในคร�*งน�* บร�ษ�ทฯ จะแจ�งรายช��อบ�คคลท��เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นจะเสนอให�เปFนกรรมการของบร�ษ�ทฯ ให�ผ)�ถ�อห��นร�บ
ทราบในระเบ�ยบวาระท�� 10

การเข�าซ�*อห��นเพ��มท�นและการเข�าท7าค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนของผ)�ย��นข�อเสนอจะด7าเน�นการเสรFจส�*นภายในพฤศจ�กายน 
2555 โดยม�ว�นส7าค�ญ ด�งน�*

• ว�นท��บร�ษ�ทฯ คาดว�าผ)�ย��นข�อเสนอจะย��นค7าเสนอซ�*อต�อ ก.ล.ต. ตลท. และผ)�ถ�อหล�กทร�พย�ในประเภทและร��นท��เสนอ
ซ�*อท�กราย: 4   ต�ลาคม      

• ระยะเวลาร�บซ�*อต�ดต�อก�น 25 ว�นท7าการของค7าเสนอซ�*อและว�นท��ผ)�ย��นข�อเสนอซ�*อห��นเพ��มท�น ในกรณ�ท��ผ)�ย��นข�อเสนอ
ย��นค7าเสนอซ�*อในว�นท�� 4 ต�ลาคม: 5   ต�ลาคม ถ:ง   9   พฤศจ�กายน      

• ว�นท��บร�ษ�ทฯ คาดว�าผ)�ย��นข�อเสนอจะด7าเน�นการช7าระราคาค�าจองซ�*อห��นเพ��มท�น ในกรณ�ท��ผ)�ย��นข�อเสนอย��นค7าเสนอ
ซ�*อในว�นท�� 4 ต�ลาคม: 6   พฤศจ�กายน      

• ว�นท��บร�ษ�ทฯ คาดว�าจะด7าเน�นการจดทะเบ�ยนเพ��มท�นช7าระแล�วก�บกระทรวงพาณ�ชย�: 7   ถ:ง   8   พฤศจ�กายน      

นายว�ฒ�เมธ ช�*แจงถ5งโครงสร�างผ)�ถ�อหล�กทร�พย�ของบร�ษ�ทฯ กล�าวค�อ ในป�จจ�บ�นบร�ษ�ทฯ ม�หล�กทร�พย�สองประเภท ค�อห��นสาม�ญ 
และใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��น โดยกล��มส�ร�ยวนาก�ล ซ5�งเปFนผ)�ถ�อห��นรายใหญ�ของบร�ษ�ทฯ ม�ส�ดส�วนการถ�อห��นร�อยละ 64.36 และผ)�ถ�อ
ห��นรายย�อยถ�อในส�ดส�วนร�อยละ 35.64 ในส�วนของโครงสร�างผ)�ถ�อใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��น กล��มส�ร�ยวนาก�ลม�ส�ดส�วนการถ�อใบ
ส7าค�ญแสดงส�ทธ�ร�อยละ 50 และผ)�ถ�อห��นรายย�อยถ�อในส�ดส�วนร�อยละ 50 โดยโครงสร�างของผ)�ถ�อห��นในแต�ละข�*นตอนของธ�รกรรมการซ�*อหล�ก
ทร�พย� นายว�ฒ�เมธ ช�*แจงในรายละเอ�ยดด�งน�*
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ข�*นท��   1   ท��ประช�มผ)�ถ�อห��นของบร�ษ�ทฯ ม�มต�อน�ม�ต�ให�เพ��มท�นและออกและจ�ดสรรให�แก�ผ)�ย��นข�อเสนอ ย�นยอมให�
ผ)�ย��นข�อเสนอท7าค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนของบร�ษ�ทฯ และอน�ม�ต�ในเร��องอ��นๆ ท��จ7าเปFน โดยภายหล�งจากท��ประช�มผ)�ถ�อห��นของบร�ษ�ทฯ  
ม�มต�ข�างต�น และผ)�ย��นข�อเสนอจะท7าค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนของบร�ษ�ทฯ ซ5�งม�ระยะเวลาร�บซ�*อต�ดต�อก�น 25 ว�นท7าการ

ข�*นท��   2    ก�อนท��ช�วงระยะเวลาร�บซ�*อของค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนของบร�ษ�ทฯ จะส�*นส�ดลง บร�ษ�ทฯ จะ
ออกและจ�ดสรรห��นเพ��มท�นแบบเฉพาะเจาะจง หร�อ Private Placement ให�แก�ผ)�ย��นข�อเสนอ โดยภายหล�งการจ�ดสรรและเสนอขายห��นเพ��ม
ท�นให�แก�ผ)�ย��นข�อเสนอ ผ)�ย��นข�อเสนอจะเข�ามาเปFนผ)�ถ�อห��นรายใหญ�ของบร�ษ�ทฯ ในจ7านวน 224 ล�านห��น ซ5�งค�ดเปFนส�ดส�วนการถ�อห��นร�อยละ 
11.29 ของจ7านวนห��นท��ออกและช7าระแล�วของบร�ษ�ทฯ หล�งการเพ��มท�น  

ข�*นท��   3    ภายหล�งจากการท7าค7าเสนอซ�*อห��นท��ออกและช7าระแล�วและใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ของบร�ษ�ทฯ ผ)�ย��นข�อ
เสนอจะถ�อห��นของบร�ษ�ทฯ ค�ดเปFนส�ดส�วนส)งส�ดร�อยละ 34.36 และต7�าส�ดร�อยละ 31.01 ของจ7านวนห��นท��ออกและช7าระแล�วและส�ทธ�ออก
เส�ยงท�*งหมดของบร�ษ�ทฯ หล�งรวมห��นเพ��มท�น และจะถ�อใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ของบร�ษ�ทฯ ค�ดเปFนส�ดส�วนส)งส�ดร�อยละ 26.00 และต7�าส�ดร�อย
ละ 22.23 ของจ7านวนใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��นท�*งหมดของบร�ษ�ทฯ 

นอกจากน�* หากผ)�ย��นข�อเสนอและผ)�ถ�อใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท�*งหมดของบร�ษ�ทฯ ใช�ส�ทธ�ซ�*อห��นท�*งหมดจากใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะ
ซ�*อห��น ผ)�ย��นข�อเสนอจะถ�อห��นของบร�ษ�ทฯ ค�ดเปFนส�ดส�วนส)งส�ดประมาณร�อยละ 33.40 และต7�าส�ดประมาณร�อยละ 30.01 ของจ7านวนห��นท��
ออกและช7าระแล�วและส�ทธ�ออกเส�ยงท�*งหมดของบร�ษ�ทฯ หล�งรวมห��นเพ��มท�น และรวมห��นท��จะออกใหม�จากการใช�ส�ทธ�ซ�*อห��นจากใบส7าค�ญ
แสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��น และกล��มส�ร�ยวนาก�ล จะถ�อห��นค�ดเปFนส�ดส�วนส)งส�ดประมาณร�อยละ 41.64 และต7�าส�ดประมาณร�อยละ 36.27

จากน�*น นายว�ฒ�เมธ ได�สร�ปล7าด�บเหต�การณ�ของธ�รกรรมการได�มาซ5�งหล�กทร�พย�ของผ)�ย��นข�อเสนอ โดยม�รายละเอ�ยดด�งน�* 

ภายหล�งจากท��ประช�มผ)�ถ�อห��นของบร�ษ�ทฯ ม�มต�ข�างต�น  บร�ษ�ทฯ คาดว�า ในว�นท�� 4 ต�ลาคม ผ)�ย��นข�อเสนอจะย��นค7าเสนอซ�*อ (แบบ 
247-4) ต�อก.ล.ต. ตลท. และผ)�ถ�อหล�กทร�พย�ท�กราย และในว�นท�� 5 ต�ลาคม ผ)�ย��นข�อเสนอจะท7าการเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนของบร�ษ�ทฯ  
เปFนระยะเวลาร�บซ�*อต�ดต�อก�น 25 ว�นท7าการ จนถ5งว�นท�� 9 พฤศจ�กายน 

โดยหล�งจากว�นท�� 2 พฤศจ�กายน ซ5�งเปFนว�นท�� 20 ของระยะเวลาร�บซ�*อ จะเปFนช�วงเวลาท��ไม�สามารถยกเล�กค7าเสนอขายหล�ก
ทร�พย�ได� ผ)�ย��นข�อเสนอจ5งจะจองซ�*อห��นเพ��มท�นและช7าระราคาค�าจองซ�*อห��นเพ��มท�นในว�นท�� 22 ของระยะเวลาร�บซ�*อ และบร�ษ�ทฯ จะด7าเน�น
การจดทะเบ�ยนห��นเพ��มท�นช7าระแล�วก�บกระทรวงพาณ�ชย�ภายในว�นท�� 24 ของระยะเวลาร�บซ�*อ

ประโยชน�ท��บร�ษ�ทฯ คาดว�าจะได�ร�บจากการร�วมลงท�นของผ)�ย��นข�อเสนอ

1. เสร�มศ�กยภาพและข�ดความสามารถของบร�ษ�ทฯ เปFนผ)�น7าตลาดค�าปล�กส�นค�าว�สด�ก�อสร�างและตกแต�งบ�าน

• เร�งการขยายเคร�อข�ายสาขาท�*งในประเทศและภ)ม�ภาคอาเซ�ยน

• เพ��มข�ดความสามารถในด�านโลจ�สต�กส� ซ5�งรวมถ5งการจ�ดการคล�งส�นค�าและศ)นย�กระจายส�นค�า

• พ�ฒนาการจ�ดการด�านการบร�หารผล�ตภ�ณฑ�ท�� เน�นความต�องการของล)กค�า (Customer-led category 
management) ด�านการจ�ดซ�*อร�วม (joint sourcing) เพ��อเสร�มอ7านาจในการต�อรอง และการต�*งราคาท��
เหมาะสม

• ต�ดต�*ง/พ�ฒนาระบบ IT ให�ม�ประส�ทธ�ภาพ และสามารถรองร�บเคร�อข�ายสาขาในระด�บประเทศและภ)ม�ภาคได�
อย�างเหมาะสมและม�ประส�ทธ�ภาพส)งส�ด

2. เพ��มประส�ทธ�ภาพการขยายธ�รก�จ พร�อมสร�างท�มงานสน�บสน�นเพ��อรองร�บการขยายธ�รก�จ
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• สร�างท�มงานพ�ฒนาธ�รก�จ เพ��อด7าเน�นการตามแผนการเร�งการขยายเคร�อข�ายสาขา

• เสร�มความแข�งแกร�งและความสามารถของทร�พยากรบ�คคล เพ��อรองร�บการขยายธ�รก�จ

ประโยชน�ท��บร�ษ�ทฯ คาดว�าจะได�ร�บจากการร�วมพ�ฒนาการจ�ดการในด�านต�างๆด�านการจ�ดซ�*อ
• สร�างท�มงานฝ�ายจ�ดซ�*อร�วม (joint sourcing team) เสร�มอ7านาจในการต�อรอง
• ปร�บปร�งการท7างานร�วมก�บ supplier เพ��อเพ��มความแม�นย7าในการประมาณรายได�จากการจ7าหน�ายส�นค�า (sales 

forecast) และลดค�าขนส�ง

ด�านโลจ�สต�กส�
• ช�วยบร�หารศ)นย�กระจายส�นค�าให�ม�ประส�ทธ�ภาพ และจ�ดการพ�*นท��คล�งส�นค�า 
• การว�เคราะห�เส�นทางท��เหมาะสมส)งส�ด เพ��อลดค�าใช�จ�ายในการขนส�งและกระจายส�นค�า

ด�านส�นค�า   House brand  
• ช�วยท7าการตลาดให�ส�นค�า house brands
• ร�วมว�เคราะห� ค�ดเล�อกประเภทส�นค�าท��เหมาะสมส7าหร�บเปFนส�นค�า house brands

ด�านระบบสารสนเทศ
• เพ��มความแขFงแกร�งระบบสารสนเทศท��เก��ยวข�องก�บล)กค�า (customer facing function) และระบบสน�บสน�น 

(back-end system) เช�น ระบบจ�ดซ�*อ การบร�หารคล�งส�นค�าและขนส�งส�นค�า

ด�านการต�*งราคา
• เพ��มประส�ทธ�ภาพด�านการต�*งราคาท��เหมาะสมในแต�ละประเภทของส�นค�า (differential margins by product 

based on category management)

ด�านการบร�หารทร�พยากรบ�คคล
• ร�วมพ�ฒนาและบร�หารงานทร�พยากรบ�คคล เช�น วางแผนฝ5กอบรมพน�กงาน สร�างการวางการเจร�ญเต�บโตในสาย

อาช�พ (career path) และร�วมสร�างว�ฒนธรรมองค�กร

หล�งจากน�*น ประธานฯ ได�แจ�งต�อท��ประช�มว�า คณะกรรมการของบร�ษ�ทฯ ได�พ�จารณาแล�วและเหFนสมควรให�ท��ประช�มผ)�ถ�อห��น
อน�ม�ต�การตอบร�บข�อเสนอการร�วมลงท�นของผ)�ย��นข�อเสนอ โดยการซ�*อห��นเพ��มท�นซ5�งบร�ษ�ทฯ จะออกและเสนอขายให�แก�ผ)�ย��นข�อเสนอแบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) และการท7าค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วน (Partial Tender Offer) จากผ)�ถ�อหล�กทร�พย�ของบร�ษ�ทฯ 
ตามรายละเอ�ยดและราคาท��เสนอข�างต�น และอน�ม�ต�ให�นายว�ท)ร ส�ร�ยวนาก�ล หร�อบ�คคลท��นายว�ท)ร ส�ร�ยวนาก�ล มอบหมายม�อ7านาจ
พ�จารณาก7าหนดรายละเอ�ยดอ��นท��เก��ยวข�องก�บการตอบร�บข�อเสนอการร�วมลงท�น รวมท�*งม�อ7านาจในการ (1) เข�าเจรจา ท7าความตกลง 
และลงนามในเอกสารและส�ญญาต�างๆ ท��เก��ยวข�องก�บการเข�าร�วมลงท�นของผ)�ย��นข�อเสนอ (2) ลงนามในเอกสารค7าขออน�ญาตต�างๆ และ
หล�กฐานท��จ7าเปFนเก��ยวก�บการเข�าร�วมลงท�นของผ)�ย��นข�อเสนอ ซ5�งรวมถ5งการต�ดต�อและการย��นค7าขออน�ญาตใดๆ ค7าขอผ�อนผ�นต�างๆ 
เอกสารและหล�กฐานด�งกล�าวต�อหน�วยงานราชการหร�อหน�วยงานท��เก��ยวข�อง และ (3) ด7าเน�นการอ��นใดอ�นจ7าเปFนและเก��ยวข�องก�บการเข�า
ร�วมลงท�นของผ)�ย��นข�อเสนอ ตามท��เสนอ
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ประธานฯ ได�สอบถามท��ประช�มว�าม�ข�อค�ดเหFน /ข�อซ�กถามเก��ยวก�บการตอบร�บข�อเสนอของบร�ษ�ท เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น จ7าก�ดเก��ยว
ก�บการร�วมลงท�นในบร�ษ�ทฯ หร�อไม�
ผ)�ถ�อห��นได�ให�ข�อค�ดเหFนและซ�กถามเพ��มเต�ม สร�ปได�ด�งน�*
นายช�ยพงศ� คาระวะว�ฒนา
ผ#�ถ%อห��น

: ส�นค�าท��บร�ษ�ทฯ จะจ�ดจ7าหน�ายภายหล�งผ)�ย��นข�อเสนอเข�ามาร�วมท�น จะเปFนอย�างไร จะเปล��ยน
เปFนส�นค�าจากเคร�อซ�เมนต�ไทยเข�ามาขายท�*งหมดหร�อไม� อย�างไร

นายว�ท#ร ส�ร�ยวนาก�ล
ประธานเจ�าหน�าท()บร�หาร

: ส�นค�าท��บร�ษ�ทฯ จ�ดจ7าหน�ายภายหล�งผ)�ย��นข�อเสนอเข�ามาร�วมท�น จะเหม�อนเด�ม บร�ษ�ทฯ ม�ความ
ม��งม��นท��จะด7า เน�นธ�รก�จในแบบเด�ม ค�อ ครบ หลากหลาย ท�*งน�*ในป�จจ�บ�นบร�ษ�ทฯ กFม�การ
จ7าหน�ายส�นค�าของเคร�อป)นซ�เมนต�ไทยอย)�ก�อนแล�ว

นายช�ยพงศ� คาระวะว�ฒนา
ผ#�ถ%อห��น

: ทราบมาว�า ต�วแทนจ7าหน�ายของเคร�อป)นซ�เมนต�ไทยบางประเภท ไม�สามารถจ7าหน�ายส�นค�า
อ��นๆ ได�นอกจากส�นค�าของเคร�อป)นซ�เมนต�ไทย อยากทราบว�า หล�งเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น เข�ามา
ร�วมท�น บร�ษ�ทฯ สามารถจ7าหน�ายส�นค�าแบรนด�อ��นๆ นอกจากส�นค�าจากเคร�อป)นซ�เมนต�ไทยได�
หร�อไม�

นายว�ท#ร ส�ร�ยวนาก�ล
ประธานเจ�าหน�าท()บร�หาร

: ส�นค�าท��บร�ษ�ทฯ จ�ดจ7าหน�ายภายหล�งเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น เข�ามาร�วมท�น จะม�ความหลากหลาย
เหม�อนเด�ม โดยป�จจ�บ�นม�ส�นค�าบางส�วนท��บร�ษ�ทฯ จ7าหน�ายเปFนส�นค�าซ5�งผล�ตโดยบร�ษ�ทในเคร�อ
ป)นซ�เมนต�ไทยด�วยเช�นก�น อย�างไรกFตาม ส7าหร�บส�นค�าบางแบรนด�ท��ม�การจ�ดจ7าหน�ายในช�อง
ทางจ7าหน�ายของเคร�อป)นซ�เมนต�ไทยเอง บร�ษ�ทฯ และเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น ย�งม�ได�ม�การตกลง
ก�น เก��ยวก�บการจ�ดจ7าหน�ายส�นค�ากล��มด�งกล�าวผ�านบร�ษ�ทฯ

ผ#�ถ%อห��นหร%อผ#�ร�บมอบฉ�นทะ
รายหน:)ง

: เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น ย��นค7าเสนอซ�*อห��นท��ราคา 14 บาทต�อห��น ซ5�งเปFนราคาท��ต7�ากว�าราคาห��นท��ซ�*อ
ขายในตลาดในป�จจ�บ�น อาจท7าให�ไม�ม�ผ)�ถ�อห��นท�านใดประสงค�จะตอบร�บค7าเสนอซ�*อห��นบาง
ส�วนของเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น ผ)�ตอบร�บค7าเสนอซ�*อห��น อาจต7�ากว�าจ7านวนห��นข�*นต7�าตามเง��อนไข
ตามค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วน จนอาจเปFนเหต�ให�เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นยกเล�กค7าเสนอซ�*อ
หล�กทร�พย�บางส�วนได� และท7าให�ไม�เก�ดการร�วมท�นตามแผน

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

: ค7าเสนอซ�*อห��นบางส�วน โดยเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น ท��ราคา 14 บาทต�อห��น ถ�อเปFนการเป�ดโอกาส
ให�ผ)�ถ�อห��นแสดงเจตนาขายห��นของตนท��ราคา 14 บาทด�วยความสม�ครใจ หากผ)�ถ�อห��นไม�สม�คร
ใจท��จะขายให�ก�บเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นในราคา 14 บาทต�อห��น ผ)�ถ�อห��นกFย�งสามารถขายห��นของ
ตนในตลาดหล�กทร�พย�ท��ราคาตลาดในป�จจ�บ�นได�

ผ#�ถ%อห��นหร%อผ#�ร�บมอบฉ�นทะ
รายหน:)ง

: ม�กรรมการบางท�านสนใจท��จะขายห��นของตนตามค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนของเอสซ�จ� ด�ส
ทร�บ�วช��น ใช�หร�อไม�

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

: เท�าท��ทราบม�กรรมการบางท�านม�ความสนใจท��ตอบร�บค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนของเอสซ�
จ� ด�สทร�บ�วช��น

ผ#�ถ%อห��นหร%อผ#�ร�บมอบฉ�นทะ
รายหน:)ง

: ม�โอกาสท��เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นจะซ�*อห��นต7�ากว�าจ7านวนข�*นต7�าตามค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วน
หร�อไม�
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นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

: ข5*นอย)�ก�บความประสงค�ของผ)�ถ�อหล�กทร�พย�ของบร�ษ�ทฯ ท��จะตอบร�บหร�อไม�ตอบร�บค7าเสนอซ�*อ
หล�กทร�พย�ของผ)�ย��นข�อเสนอ

นายธารา ชลปราณ( 
ผ#�ถ%อห��น

: หากม�ผ)�ตอบร�บค7าเสนอซ�*อห��น ไม�ต7�ากว�าจ7านวนห��นข�*นต7�าท��ร�บซ�*อ แต�ม�ผ)�ตอบร�บค7าเสนอซ�*อใบ
ส7าค�ญแสดงส�ทธ� ต7�ากว�าจ7านวนใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ข�*นต7�าท��ร�บซ�*อ หร�อในทางกล�บก�น จะส�ง
ผลอย�างไรต�อการเข�าร�วมลงท�นของเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

: เปFนไปตามเง��อนไขของค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนของเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น

ค�ณส�ทธ�พงศ� ค#หาเสน6ห�
ท()ปร:กษากฎหมาย

: ขอช�*แจงเก��ยวก�บเง��อนไขเร��องจ7านวนห��นและใบส7าค�ญแสดงส�ทธ� ตามค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�
บางส�วนของเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น โดยขอให�ผ)�ถ�อห��นโปรดพ�จารณาหน�งส�อเช�ญประช�มผ)�ถ�อห��น
หน�า 6 ข�อ 1.5.1 (3) โดยสามารถสร�ปได�ด�งน�*
1. หากม�ผ)�ตอบร�บค7าเสนอซ�*อห��น ต7�ากว�าจ7านวนห��นข�*นต7�าท��ร�บซ�*อ เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นสามารถ
ยกเล�กการซ�*อห��นได�
2. หากม�ผ)�ตอบร�บค7าเสนอซ�*อใบส7าค�ญแสดงส�ทธ� ต7�ากว�าจ7านวนใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ข�*นต7�าท��ร�บ
ซ�*อ เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นสามารถยกเล�กการซ�*อใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ได�
3. ในกรณ�ท��เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นยกเล�กการซ�*อห��น เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นอาจยกเล�กการซ�*อใบ
ส7าค�ญแสดงส�ทธ�ด�วยกFได�

นายธารา ชลปราณ( 
ผ#�ถ%อห��น

: เคร�อป)นซ�เมนต�ไทยด7าเน�นธ�รก�จร�านซ�เมนต�ไทย โฮมมาร�ท ซ5�งใกล�เค�ยงก�บธ�รก�จของบร�ษ�ทฯ อย)�
แล�ว เหต�ใดเคร�อป)นซ�เมนต�ไทยจ5งต�องการเข�าร�วมลงท�นก�บบร�ษ�ทฯ หร�อเปFน Strategic 
Partner ก�บบร�ษ�ทฯ

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

: บร�ษ�ทฯ ม�ระบบการค�าปล�กท��ม�ประส�ทธ�ภาพและม�ศ�กยภาพในการขยายธ�รก�จมาก ซ5�งน�าจะ
เปFนสาเหต�ให�ผ)�ย��นข�อเสนอสนใจร�วมลงท�นก�บบร�ษ�ทฯ 

นายธารา ชลปราณ( 
ผ#�ถ%อห��น

: ป�จจ�บ�นเคร�อป)นซ�เมนต�ไทยม�ร�านซ�เมนต�ไทย โฮมมาร�ทเป�ดด7าเน�นการกระจายอย)�ท��วประเทศ 
และในบางจ�งหว�ดอาจม�การซ7*าซ�อนก�บสาขาของบร�ษ�ทฯ

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

: ล�กษณะธ�รก�จของบร�ษ�ทฯ เปFนร�านค�า Modern Trade ในร)ปแบบของคล�งส�นค�า ขณะท��เคร�อ
ป)นซ�เมนต�ไทยไม�ม�การด7าเน�นธ�รก�จในล�กษณะน�*ในป�จจ�บ�น

นางกมลท�พย� อมรอร�ยะก#ล
ผ#�ถ%อห��น

: เง�นท�นท��ได�จากการจ�ดสรรห��นเพ��มท�นแบบเฉพาะเจาะจงให�ก�บเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น บร�ษ�ทฯ จะ
น7าไปใช�ในการขยายสาขาหร�อน7าไปช7าระหน�*ท��ม�อย)�
และตามท��บร�ษ�ทฯ คาดว�าการเข�าร�วมท�นของเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นจะช�วยบร�ษ�ทฯ ในการบร�หาร
ส�นค�าคงเหล�อ อยากทราบว�าบร�ษ�ทฯ จะม�ว�ธ�การบร�หารจ7านวนส�นค�าคงเหล�ออย�างไร

นายว�ท#ร ส�ร�ยวนาก�ล
ประธานเจ�าหน�าท()บร�หาร

: ส7าหร�บเง�นท�นท��ได�จากการจ�ดสรรห��นเพ��มท�นแบบเฉพาะเจาะจงให�ก�บเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น ใน
เบ�*องต�นบร�ษ�ทฯ อาจพ�จารณาน7าไปช7าระหน�*ก�อนได� โดยส�วนท��เหล�อจากการช7าระหน�* บร�ษ�ทฯ 
อาจพ�จารณาน7าไปใช�ในการขยายสาขา หากเง�นท�นด�งกล�าวไม�เพ�ยงพอต�อการขยายสาขา 
บร�ษ�ทฯ อาจจ�ดหาแหล�งเง�นท�นเพ��มเต�มจากการก)�ย�มธนาคาร
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ก�อนการม�พ�นธม�ตรร�วมท�น บร�ษ�ทฯ ได�วางแผนจ�ดต�*งศ)นย�กระจายส�นค�าของบร�ษ�ทฯ 
(Distribution Center หร�อ DC) โดยบร�ษ�ทฯ คาด DC ท��จ�ดต�*งข5*นจะสามารถลดจ7านวนว�น
ส�นค�าคงคล�งลงได�

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

: ส7าหร�บเร��องโลจ�สต�กส�และระด�บส�นค�าคงคล�ง บร�ษ�ทฯ และเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น จะม�การหาร�อ
ร�วมก�นอ�กคร�*ง ภายหล�งการเข�าร�วมลงท�น เพ��อให�เก�ดประส�ทธ�ภาพส)งส�ด

นายช�ยพงศ� คาระวะว�ฒนา
ผ#�ถ%อห��น

: เด�มบร�ษ�ทฯ เคยเป�ดเผยต�อสาธารณะว�า บร�ษ�ทฯ ม�แผนในการเป�ดสาขาใหม� 8 สาขาต�อป� 
อยากทราบว�าภายหล�งการเข�าร�วมลงท�นโดยเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น บร�ษ�ทฯ ม�การปร�บเป�าหมาย
ในการขยายสาขาหร�อไม� อย�างไร และบร�ษ�ทฯ ม�แผนในการขยายก�จการส)�ภ)ม�ภาคอาเซ�ยน
อย�างไร

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

:  เด�มบร�ษ�ทฯ ม�เป�าหมายการขยายสาขาท��  7 สาขาต�อป� โดยเป�าหมายด�งกล�าว 
บร�ษ�ทฯ พ�จารณาจากป�จจ�ยต�างๆ ท��เก��ยวข�อง ได�แก� อ�ตราส�วนหน�*ส�นต�อท�น (D/E) สภาพคล�อง
ของบร�ษ�ทฯ และบ�คลากรของบร�ษ�ทฯ
 ภายหล�งการเข�าร�วมลงท�นโดยเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น บร�ษ�ทฯ จะม�การหาร�อก�บเอสซ�จ� 
ด�สทร�บ�วช��น เก��ยวก�บแผนการขยายสาขาอ�กคร�*ง โดยบร�ษ�ทฯ อาจพ�จารณาน7าเง�นท�นท��ได�จาก
การจ�ดสรรห��นเพ��มท�นให�ก�บเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น ไปใช�ในการช7าระหน�*ก�อน ในเบ�*องต�น บร�ษ�ทฯ 
คาดว�าภายหล�งการเข�าร�วมลงท�น บร�ษ�ทฯ จะม�ศ�กยภาพในด�านเง�นท�น ท�มงาน และโลจ�สต�กส�
มากข5*น ท7าให�บร�ษ�ทฯ อาจขยายสาขาได�ถ5ง 10 – 13 สาขาต�อป�
 เด�มบร�ษ�ทฯ เคยให�ส�มภาษณ�ว�า บร�ษ�ทฯ ม�นโยบายท��จะไม�ขยายสาขาในต�างประเทศ
ในเรFวๆ น�* เน��องจากก�อนการม�พ�นธม�ตรร�วมท�น บร�ษ�ทฯ ม�ข�อจ7าก�ดบางประการ ขณะท��ตลาด
ส�นค�าอ�ปกรณ�ก�อสร�างและตกแต�งบ�านในประเทศ ย�งม�โอกาสให�บร�ษ�ทฯ ท7าตลาดได�อ�กมาก 
อย�างไรกFตามภายหล�งการม�พ�นธม�ตรร�วมท�น บร�ษ�ทฯ คาดว�าบร�ษ�ทฯ จะสามารถขยายสาขาได�
รวดเรFวย��งข5*น ประกอบก�บองค�ความร)�และประสบการณ�ของเคร�อป)นซ�เมนต�ไทยในการลงท�นใน
ต�างประเทศ ท7าให�บร�ษ�ทฯ ม�แนวค�ดท��จะขยายก�จการส)�ภ)ม�ภาคอาเซ�ยน

นายว�ท#ร ส�ร�ยวนาก�ล
ประธานเจ�าหน�าท()บร�หาร

:  ภายหล�งการเข�าร�วมท�น บร�ษ�ทฯ จะม�เง�นท�นท��ได�จากการจ�ดสรรห��นเพ��มท�นแบบ
เฉพาะเจาะจงให�ก�บเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น จ7านวน 3,136 ล�านบาท นอกจากน�*นบร�ษ�ทฯ คาดว�า 
จะได�ร�บเมFดเง�นเพ��มเต�มจากการใช�ส�ทธ�ซ�*อห��นสาม�ญของบร�ษ�ทฯ โดยผ)�ถ�อใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�
ประมาณ 1,600 ล�านบาท ในเด�อนพฤศจ�กายน 2555 บร�ษ�ทฯ จ5งคาดการณ�ว�าภายในส�*นเด�อน
พฤศจ�กายน บร�ษ�ทฯ จะม�กระแสเง�นสดประมาณ 4,600 – 4,700 ล�านบาทเข�ามาเสร�ม
ศ�กยภาพทางด�านการเง�นให�ก�บบร�ษ�ทฯ
 ภายหล�งการม�พ�นธม�ตรร�วมท�น บร�ษ�ทฯ อาจพ�จารณาน7าเง�นท�นท��ได�ไปใช�ช7าระหน�*
ระยะส�*นและหน�*ระยะยาว ซ5�งม�อย)�ประมาณสองพ�นล�านบาท ส7าหร�บเง�นท�นส�วนท��เหล�อ บร�ษ�ทฯ  
สามารถน7าไปใช�ซ�*อท��ด�น (Landbank) ส7าหร�บรองร�บการขยายสาขาในอนาคต ท�*งน�*ภายหล�ง
การช7าระหน�*จนหมด จะท7าให�บร�ษ�ทฯ สามารถจ�ดหาแหล�งเง�นท�นเพ��มเต�มจากการก)�ย�มธนาคาร
ได�มากข5*น เน��องจากอ�ตราส�วนหน�*ส�นของบร�ษ�ทฯ อย)�ในระด�บต7�า โดยบร�ษ�ทฯ ม�นโยบายในการ
ด7ารงอ�ตราส�วนหน�*ส�นต�อท�นอย)�ท��ระด�บไม�เก�น 1:1 และส)งส�ดไม�เก�น 1.5:1
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 นอกจากน�* การเข�าร�วมลงท�นโดยเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น ย�งช�วยตอบโจทย�ท�*งในเร��อง
ศ�กยภาพด�านเง�นท�น และท�มงานร�วมก�บเคร�อป)นซ�เมนต�ไทยท��จะใช�ในการขยายสาขา ตามท��
เคยม�น�กลงท�นต�*งข�อสงส�ยในเร��องศ�กยภาพของบร�ษ�ทฯ ในการขยายสาขาได�เปFนอย�างด�

น.ส.มล�ว�ลย� จ�ตร(ญาต�ธรรม
ผ#�ถ%อห��น

: เหต�ใดบร�ษ�ทฯ ย�งคงม�ภาระหน�*ท��ต�องช7าระอย)�ถ5ง 2,000 ล�านบาท ขณะท��บร�ษ�ทฯ ม�ก7าไรส�ทธ�
หลายร�อยล�านบาท

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

:  ภาระหน�*ก�บก7าไรส�ทธ�ถ�อเปFนคนละส�วนก�น โดยก7าไรส�ทธ�ค7านวณจากรายได�ห�กด�วย
รายจ�ายต�างๆ ของบร�ษ�ทฯ รวมถ5งภาษ� ดอกเบ�*ย โดยบร�ษ�ทฯ จะน7าก7าไรส�ทธ�ส�วนหน5�งไปจ�าย
เปFนเง�นป�นผลให�ก�บผ)�ถ�อห��น ส7าหร�บส�วนท��เหล�อจะกลายเปFนก7าไรสะสมให�ก�บส�วนของผ)�ถ�อห��น 
ซ5�งจะท7าให�ส�วนของผ)�ถ�อห��นส)งข5*น ขณะท��หน�*ส�นของบร�ษ�ทฯ เก�ดจากการท��บร�ษ�ทฯ ก)�ย�มเง�นจาก
ธนาคารเพ��อน7ามาใช�ในการขยายสาขา โดยการจ�ายเง�นต�นและดอกเบ�*ยของเง�นก)� จะเปFนไป
ตามท��ส�ญญาเง�นก)�ก7าหนดไว�
 ภายหล�งการเข�าร�วมลงท�น บร�ษ�ทฯ จะได�เง�นท�นจากการจ�ดสรรห��นเพ��มท�นให�ก�บเอสซ�
จ� ด�สทร�บ�วช��นมากกว�ายอดเง�นก)�ย�มธนาคารท��ม�อย)�ป�จจ�บ�น หากบร�ษ�ทฯ น7าเง�นท�นท��ได�ไปช7าระ
หน�*จนหมด บร�ษ�ทฯ จะย�งคงเหล�อเง�นท�นส7าหร�บการขยายสาขาได�อ�ก หากเง�นท�นไม�เพ�ยงพอ
ส7าหร�บการขยายสาขา บร�ษ�ทฯ สามารถพ�จารณาก)�ย�มเง�นได�เพ��มข5*นอ�ก

น.ส.มล�ว�ลย� จ�ตร(ญาต�ธรรม
ผ#�ถ%อห��น

: หากเคร�อป)นซ�เมนต�ไทย ม�ส�ดส�วนการถ�อห��นในบร�ษ�ทฯ ส)งข5*นในอนาคต ภายหล�งการเข�าร�วม
ลงท�น เคร�อป)นซ�เมนต�ไทยจะสามารถบ�งค�บให�บร�ษ�ทฯ จ7าหน�ายเฉพาะส�นค�าของเคร�อป)นซ�เมน
ต�ไทยเพ�ยงอย�างเด�ยว โดยไม�สามารถขายแบรนด�อ��น หร�อไม�

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

: ภายหล�งการเข�าร�วมลงท�น บร�ษ�ทฯ จะย�งคงจ7าหน�ายส�นค�าหลากหลายเช�นเด�ม โดยป�จจ�บ�น
บร�ษ�ทฯ ไม�ม�ส�ญญาหร�อข�อผ)กม�ดใดๆ ก�บเคร�อป)นซ�เมนต�ไทย ท��ผ)กม�ดให�บร�ษ�ทฯ ต�องจ�ดซ�*อ
หร�อจ7าหน�ายเฉพาะส�นค�าของเคร�อป)นซ�เมนต�ไทยเท�าน�*น อย�างไรกFตาม บร�ษ�ทฯ ย�งม�ได�ม�การ
พ�จารณาในเร��องด�งกล�าว ในกรณ�ท��ในอนาคตเคร�อป)นซ�เมนต�ไทยม�ส�ดส�วนการถ�อห��นในบร�ษ�ทฯ 
ท��ส)งข5*น

นายว�ท#ร ส�ร�ยวนาก�ล
ประธานเจ�าหน�าท()บร�หาร

:  หากส�นค�าบางต�วของเคร�อป)นซ�เมนต�ไทยเปFนท��ต�องการในตลาดมากข5*น บร�ษ�ทฯ อาจ
พ�จารณาน7าส�นค�าต�วน�*นของเคร�อป)นซ�เมนต�ไทยเข�ามาจ7าหน�ายมากข5*น เพ��อตอบสนองความ
ต�องการของล)กค�า ท�*งน�*ข5*นก�บการพ�จารณาของเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นด�วย
 บร�ษ�ทฯ เต�บโตมาจากการด7าเน�นธ�รก�จค�าว�สด�ก�อสร�างและส�นค�าตกแต�งบ�านในร)ป
แบบ Modern Trade เปFนรายแรกของประเทศ โดยม�ส�นค�าหลากหลายให�เล�อกสรร บร�ษ�ทฯ 
ประสบความส7าเรFจมาได�จากการด7าเน�นธ�รก�จในร)ปแบบป�จจ�บ�น การเล�อกส�นค�าเพ��อมาวาง
จ7าหน�ายในสาขาของบร�ษ�ทฯ จะเปFนไปตามความต�องการของล)กค�า ไม�ได�เปFนไปตามความ
ต�องการของผ)�ถ�อห��นกล��มใดกล��มหน5�ง

นายอธ�ว�ฒน� ช#ศ�กด�Dแสงทอง
ผ#�ถ%อห��น

: ในทางกล�บก�น ภายหล�งการเข�าร�วมลงท�น ส�นค�า House brand ของบร�ษ�ทฯ จะสามารถน7าไป
จ7าหน�ายในช�องทางจ�ดจ7าหน�ายเคร�อป)นซ�เมนต�ไทย เช�น ร�านซ�เมนต�ไทยโฮมมาร�ท ได�หร�อไม�

นายว�ท#ร ส�ร�ยวนาก�ล :  ภายหล�งการม�พ�นธม�ตรร�วมท�น บร�ษ�ทฯ และเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น จะด7าเน�นการจ�ดซ�*อ
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ประธานเจ�าหน�าท()บร�หาร ส�นค�าร�วมก�น เพ��อให�ปร�มาณการจ�ดซ�*อม�ปร�มาณส)งข5*น ท7าให�สามารถสร�างอ7านาจต�อรองก�บ 
Supplier ได�มากข5*น อ�นจะส�งผลให�บร�ษ�ทฯ ได�ร�บส�วนลด (Rebate) ในส�ดส�วนท��เพ��มข5*น ก7าไร
ข�*นต�นจะมากข5*นตามไปด�วยหากบร�ษ�ทฯ ม�ได�ลดราคาจ7าหน�ายลง 
 ส7าหร�บส�นค�า House brand ท��บร�ษ�ทฯ น7าเข�ามาจ�ดจ7าหน�ายในป�จจ�บ�น บร�ษ�ทฯ และ
เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น อาจจ�ดซ�*อร�วมก�นได� อย�างไรกFตามบร�ษ�ทฯ และเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น ย�งไม�ม�
การตกลงก�นในเร��องแบรนด�ท��ใช�และช�องทางการจ�ดจ7าหน�ายของส�นค�า House brand ท��จ�ดซ�*อ
ร�วมก�น

นายธารา ชลปราณ( 
ผ#�ถ%อห��น

: อ�างถ5งความเหFนของท��ปร5กษาทางการเง�นอ�สระเก��ยวก�บการเข�าท7ารายการท��เก��ยวโยงก�น ใน
หน�าท�� 17- 19 ต�วเลขส�ดส�วนการถ�อห��นของครอบคร�วส�ร�ยวนาก�ล เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น และผ)�ถ�อ
ห��นท��วไป ม�การแสดงเปFนช�วง ส7าหร�บแต�ละข�*นตอนของการท7ารายการ เร��มจากการจ�ดสรรห��น
เพ��มท�นแบบเฉพาะเจาะจงให�ก�บเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น การท7าค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนโดย
เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น ตลอดจนการใช�ส�ทธ�ซ�*อห��นสาม�ญของบร�ษ�ทฯ โดยผ)�ถ�อใบส7าค�ญแสดงส�ทธ� 
อยากทราบว�า สาเหต�ท��ม�การแสดงส�ดส�วนการถ�อห��นของผ)�ถ�อห��นแต�ละกล��มเปFนช�วง เน��องจาก
ในการท7าค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนโดยเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น หากม�ผ)�ตอบร�บค7าเสนอซ�*อ
หล�กทร�พย� ต7�ากว�าจ7านวนหล�กทร�พย�ข�*นต7�าตามท��ก7าหนดไว�ในค7าเสนอซ�*อ ครอบคร�วส�ร�ยวนาก�ล
จะตอบร�บค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�จนครบตามจ7านวนหล�กทร�พย�ข�*นต7�า ใช�หร�อไม�

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

: ต�วเลขส�ดส�วนการถ�อห��นของผ)�ถ�อห��นแต�ละกล��มท��แสดงน�*น เปFนต�วเลขท��แสดงในแต�ละข�*นตอน 
ไปจนครบท�*งหมด โดยส�ดท�าย เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นจะม�ส�ดส�วนการถ�อห��นอย)�ในช�วงร�อยละ 30.0 
ถ5งร�อยละ 33.4

นายเสกสรรค� ธโนปจ�ย
ท()ปร:กษาทางการเง�นอ�สระ

:  ส7าหร�บต�วเลขส�ดส�วนการถ�อห��นของผ)�ถ�อห��นแต�ละกล��ม ภายหล�งการท7าค7าเสนอซ�*อ
หล�กทร�พย�บางส�วนโดยเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น จะเปFนต�วเลขส)งส�ด-ต7�าส�ดท��เปFนไปได� เช�น ส�ดส�วน
การถ�อห��นส)งส�ดของครอบคร�วส�ร�ยวนาก�ลจะเก�ดข5*นเม��อครอบคร�วส�ร�ยวนาก�ลไม�ตอบร�บค7า
เสนอซ�*อหล�กทร�พย� และในท7านองเด�ยวก�น ส�ดส�วนการถ�อห��นส)งส�ดของผ)�ถ�อห��นท��วไปจะเก�ดข5*น
เม��อไม�ม�ผ)�ถ�อห��นท��วไปตอบร�บค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย� ในทางตรงก�นข�าม ส�ดส�วนการถ�อห��นต7�าส�ด
ของครอบคร�วส�ร�ยวนาก�ลจะเก�ดข5*นเม��อไม�ม�ผ)�ถ�อห��นท��วไปตอบร�บค7าเสนอซ�*อ และส�ดส�วนการ
ถ�อห��นต7�าส�ดของผ)�ถ�อห��นท��วไปจะเก�ดข5*นเม��อครอบคร�วส�ร�ยวนาก�ลไม�ตอบร�บค7าเสนอซ�*อ 
 ขณะท��ส7าหร�บเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น ส�ดส�วนการถ�อห��นส)งส�ด-ต7�าส�ดจะเปFนไปตามผล
การตอบร�บค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนจากผ)�ถ�อหล�กทร�พย�ของบร�ษ�ทฯ

นายธารา ชลปราณ( 
ผ#�ถ%อห��น

: อยากทราบว�า บร�ษ�ทฯ ใช�อะไรเปFนต�วก7าหนดความน�าจะเปFนส7าหร�บการค7านวณส�ดส�วนการ
ถ�อห��นส)งส�ด-ต7�าส�ด ของผ)�ถ�อห��นแต�ละกล��ม

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

: ส�ดส�วนการถ�อห��นด�งกล�าว ข5*นก�บความประสงค�ของผ)�ถ�อห��นเด�ม ท�*งกล��มครอบคร�วส�ร�ยวนาก�ล 
และกล��มผ)�ถ�อห��นท��วไป โดยในการท7าค7าเสนอซ�*อห��นและใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��นของเอส
ซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น  ผ)�ถ�อห��นท�กราย และผ)�ถ�อใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��นท�กราย จะม�ส�ทธ�เท�า
เท�ยมก�นในการเสนอขายห��นและใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��นของตนให�ก�บเอสซ�จ� ด�สทร�
บ�วช��น อย�างไรกFตาม หากผ)�ถ�อหล�กทร�พย�แสดงเจตนาขายหล�กทร�พย�แต�ละประเภทเก�นกว�า
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จ7านวนส)งส�ดท��เสนอซ�*อ เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นในฐานะผ)�ท7าค7าเสนอซ�*อจะด7าเน�นการจ�ดสรรตาม
ส�ดส�วนของจ7านวนหล�กทร�พย�ท��ม�ผ)�แสดงเจตนาขาย (Pro-Rate) ท�*งน�*จะเปFนไปตามราย
ละเอ�ยดท��จะได�ก7าหนดต�อไปในค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนของเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น ด�งน�*น 
ส�ดส�วนการถ�อห��นของผ)�ถ�อห��นแต�ละกล��มจะเปล��ยนแปลงข5*นอย)�ก�บความประสงค�ในการขาย
หล�กทร�พย�ของผ)�ถ�อหล�กทร�พย�แต�ละกล��ม ต�วเลขส�ดส�วนการถ�อห��นส)งส�ด-ต7�าส�ด จ5งเปFนเร��องของ
ความน�าจะเปFน ถ�อเปFนการประมาณการณ�

เม��อไม�ม�ค7าถามเพ��มเต�ม ประธานฯ จ5งขอให�ผ)�เข�าร�วมประช�มลงคะแนนเส�ยงในวาระน�*

มต�ท��ประช�ม ท��ประช�มพ�จารณาแล�ว ม�มต�ด�วยคะแนนเส�ยงไม�น�อยกว�าก5�งหน5�งของจ7านวนเส�ยงท�*งหมดของผ)�ถ�อห��นซ5�งมาประช�ม
และม�ส�ทธ�ออกเส�ยงลงคะแนน ม�มต�อน�ม�ต�การตอบร�บข�อเสนอการร�วมลงท�นของ บร�ษ�ท เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น จ7าก�ด ตามรายละเอ�ดท��เสนอ
ต�อท��ประช�ม

มต�ด�งกล�าวได�ร�บการเหFนชอบและร�บรองด�วยคะแนนเส�ยงด�งน�*
เหFนด�วย 1,501,015,470   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ 100.00

ไม�เหFนด�วย 4,620   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -
งดออกเส�ยง -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -

ท�*งน�*ในวาระท�� 2 ม�ผ)�ถ�อห��นมาเข�าร�วมประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะให�ผ)�อ��นมาประช�มแทน รวมเปFนจ7านวนผ)�มาประช�ม 310 
ราย น�บจ7านวนห��นรวมก�นได� 1,501,020,090 ห��น

ระเบ(ยบวาระท()   3     พ�จารณาอน�ม�ต�ย�นยอมให�ผ#�ย%)นข�อเสนอท�าค�าเสนอซ%'อหล�กทร�พย�บางส6วนจากผ#�ถ%อหล�กทร�พย�ท�'งหมดขอ
งบร�ษ�ทฯ

ประธานฯ เสนอให�ท��ประช�มพ�จารณาอน�ม�ต�ย�นยอมให�ผ)�ย��นข�อเสนอท7าค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนจากผ)�ถ�อหล�กทร�พย�ท�*งหมด
ของบร�ษ�ทฯ ตามจ7านวนและรายละเอ�ยดท��ระบ�ในระเบ�ยบวาระท�� 2

ท�*งน�*คณะกรรมการม�ความเหFนให�ท��ประช�มผ)�ถ�อห��นอน�ม�ต�ย�นยอมให�ผ)�ย��นข�อเสนอท7าค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนของบร�ษ�ทฯ 
ตามจ7านวนและรายละเอ�ยดท��ระบ�ในระเบ�ยบวาระท�� 2

ประธานฯ ได�สอบถามท��ประช�มว�าม�ข�อค�ดเหFน/ข�อซ�กถามเก��ยวก�บระเบ�ยบวาระท�� 3 หร�อไม� เม��อไม�ม�ค7าถามหร�อข�อเสนอแนะ จ5ง
ขอให�ผ)�เข�าร�วมประช�มลงคะแนนเส�ยงในวาระน�*

มต�ท��ประช�ม ท��ประช�มพ�จารณาแล�ว ม�มต�ด�วยคะแนนเส�ยงไม�น�อยกว�าก5�งหน5�งของจ7านวนเส�ยงท�*งหมดของผ)�ถ�อห��นซ5�งมาประช�ม
และม�ส�ทธ�ออกเส�ยงลงคะแนน อน�ม�ต�ย�นยอมให�ผ)�ย��นข�อเสนอ ท7าค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนของบร�ษ�ทฯ จากผ)�ถ�อหล�กทร�พย�ของ
บร�ษ�ทฯ ตามรายละเอ�ยดท��ระบ�ในระเบ�ยบวาระท�� 2 โดยประกอบไปด�วย

(ก)  ห��นท��ออกและช7าระแล�วของบร�ษ�ทฯ จ7านวนไม�เก�น 457,420,683 ห��น และไม�ต7�ากว�า 391,094,684 ห��น ในราคา 14.00 บาท
ต�อห��น  และ 

(ข)  ใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��น จ7านวนไม�เก�น 55,616,085 หน�วย และไม�ต7�ากว�า 47,551,750 หน�วย ในราคา 9.30 บาทต�อ
ใบส7าค�ญแสดงส�ทธ� (เก�าบาทสามส�บสตางค�ต�อใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�)

ท�*งน�* ภายหล�งผ)�ย��นข�อเสนอซ�*อห��นเพ��มท�นและซ�*อห��นจากการท7าค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนของบร�ษ�ทฯ ส�ดส�วนการถ�อห��นและ
ส�ทธ�ออกเส�ยงของผ)�ย��นข�อเสนอในบร�ษ�ทฯ จะก�าวข�ามจ�ดร�อยละ 25 (แต�น�อยกว�าร�อยละ 50) โดยม�ส�ดส�วนไม�เก�นร�อยละ 34.36 และไม�ต7�า
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กว�าร�อยละ 31.01 ของจ7านวนห��นท��ออกและช7าระแล�วและส�ทธ�ออกเส�ยงท�*งหมดของบร�ษ�ทฯ หล�งรวมห��นเพ��มท�น และหากผ)�ย��นข�อเสนอใช�
ส�ทธ�ซ�*อห��นท�*งหมดจากใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะได�มาจากการท7าค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนตามจ7านวนท��ก7าหนดในค7าเสนอซ�*อหล�ก
ทร�พย� ส�ดส�วนการถ�อห��นและส�ทธ�ออกเส�ยงของผ)�ย��นข�อเสนอในบร�ษ�ทฯ ส)งส�ดจะอย)�ท��ประมาณร�อยละ 33.40 และต7�าส�ดประมาณร�อยละ 
30.01 ของจ7านวนห��นท��ออกและช7าระแล�วและส�ทธ�ออกเส�ยงท�*งหมดของบร�ษ�ทฯ หล�งรวมห��นเพ��มท�นและรวมห��นท��จะออกใหม�จากการใช�
ส�ทธ�ซ�*อห��นจากใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��น (ท�*งน�* ส�ดส�วนการถ�อห��นน�*เปFนส�ดส�วนการถ�อห��นในกรณ�ท��ผ)�ถ�อใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�รายอ��นท�ก
รายใช�ส�ทธ�ซ�*อห��นจากใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�)

มต�ด�งกล�าวได�ร�บการเหFนชอบและร�บรองด�วยคะแนนเส�ยงด�งน�*

เหFนด�วย 1,501,021,090   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ 100.00

ไม�เหFนด�วย -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -

งดออกเส�ยง -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -

ท�*งน�*ในวาระท�� 3 ม�ผ)�ถ�อห��นมาเข�าร�วมประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะให�ผ)�อ��นมาประช�มแทน รวมเปFนจ7านวนผ)�มาประช�ม 311 
ราย น�บจ7านวนห��นรวมก�นได� 1,501,021,090 ห��น 

ระเบ(ยบวาระท()   4     พ�จารณาอน�ม�ต�การลดท�นจดทะเบ(ยนของบร�ษ�ทฯ โดยว�ธ(การต�ดห��นจดทะเบ(ยนท()ย�งไม6ได�ออกจ�าหน6าย

ประธานฯ เสนอให�ท��ประช�มพ�จารณาอน�ม�ต�ลดท�นจดทะเบ�ยน โดยการต�ดห��นจดทะเบ�ยนท��ย�งม�ได�น7าออกจ7าหน�ายโดยช�*แจงต�อท��
ประช�มว�า เน��องจากจะม�การขอให�ท��ประช�มพ�จารณาอน�ม�ต�เพ��มท�นจดทะเบ�ยนของบร�ษ�ทฯ ด�งรายละเอ�ยดท��จะปรากฏในระเบ�ยบวาระท�� 6 
ซ5�งภายใต�มาตรา 136 แห�งพระราชบ�ญญ�ต�บร�ษ�ทมหาชนจ7าก�ด พ.ศ. 2535 (รวมท�*งท��ม�การแก�ไขเพ��มเต�ม) ก7าหนดว�า บร�ษ�ทจะสามารถเพ��ม
ท�นจดทะเบ�ยนได�กFต�อเม��อห��นท�*งหมดของบร�ษ�ทได�ออกจ7าหน�ายและได�ร�บช7าระเง�นค�าห��นครบถ�วนแล�ว หร�อในกรณ�ท��ม�ห��นท��ย�งจ7าหน�ายไม�
ครบ ห��นท��เหล�อต�องเปFนห��นท��ออกเพ��อรองร�บห��นก)�แปลงสภาพ หร�อใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��น ด�งน�*น เพ��อให�บร�ษ�ทฯ สามารถด7าเน�นการ
เพ��มท�นจดทะเบ�ยนเพ��อการออกและเสนอขายห��นสาม�ญเพ��มท�นให�แก�ผ)�ย��นข�อเสนอ อ�นได�แก� บร�ษ�ท เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น จ7าก�ด ได� บร�ษ�ทฯ 
จ5งต�องลดท�นจดทะเบ�ยนของบร�ษ�ทฯ จากท�นจดทะเบ�ยนเด�มจ7า นวน 2,055,999,992 บาท เปFนท�นจดทะเบ�ยนใหม�จ7า นวน 
2,015,999,926 บาท โดยการต�ดห��นสาม�ญท��ย�งไม�ได�ออกจ7าหน�ายจ7านวน 40,000,066 ห��น ม)ลค�าท��ตราไว�ห��นละ 1 บาท เปFนจ7านวนเง�น 
40,0000,066 บาท อ�นประกอบไปด�วย 1) ห��นสาม�ญท��ได�จดทะเบ�ยนไว�เพ��อรองร�บการใช�ส�ทธ�ภายใต�โครงการ GLOBAL_ESOP1 จ7านวน 
40,000,000 ห��น ตามมต�ท��ประช�มสาม�ญผ)�ถ�อห��นประจ7าป� 2554 แต�บร�ษ�ทฯ ย�งไม�ได�ม�การด7าเน�นโครงการด�งกล�าว 2) ห��นสาม�ญท��ได�จด
ทะเบ�ยนไว�เพ��อรองร�บการจ�ายป�นผลในร)ปห��นป�นผล ตามมต�ท��ประช�มสาม�ญผ)�ถ�อห��นประจ7าป� 2554 และป� 2555 แต�ย�งไม�ได�จ�ดสรรจ7านวน 
19 ห��น และ 30 ห��นตามล7าด�บ และ 3) ห��นสาม�ญท��ได�จดทะเบ�ยนไว�เพ��อรองร�บการใช�ส�ทธ�ตามใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��นของบร�ษ�ทฯ 
คร�*งท�� 1 ในส�วนท��เก�นกว�าจ7านวนห��นสาม�ญท��จ7าเปFนต�องจดทะเบ�ยนเพ��อรองร�บการใช�ส�ทธ�ตามใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��บร�ษ�ทฯ ออกและ
จ�ดสรรจร�งให�ก�บผ)�ถ�อห��นเด�ม จ7านวน 17 ห��น 

ประธานฯ ได�สอบถามท��ประช�มว�าม�ข�อค�ดเหFน/ข�อซ�กถามเก��ยวก�บการลดท�นจดทะเบ�ยนของบร�ษ�ทฯ หร�อไม�

ผ)�ถ�อห��นได�ให�ข�อค�ดเหFนและซ�กถามเพ��มเต�ม สร�ปได�ด�งน�*
นายศ�กด�Dช�ย สก�ลศร(มนตร(
ผ#�ถ%อห��น

:  หากยกเล�ก GLOBAL_ESOP1 ในวาระท�� 4 และออก GLOBAL_ESOP2 ในภายหล�ง 
จะส�งผลให�เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นม�ส�ทธ�ซ�*อห��น GLOBAL_ESOP2 ภายหล�งการเข�าร�วมท�นหร�อไม�
 ส7าหร�บกรรมการท��เปFนต�วแทนจากเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น จะม�ส�ทธ�ในการซ�*อห��นตาม
โครงการ GLOBAL_ESOP2 หร�อไม�

18



 ขอให�ท��ประช�มบ�นท5กไว�ว�า หากม�โครงการ GLOBAL_ESOP2 กรรมการท��เปFนต�วแทน
จากเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น ย�งไม�สมควรจะได�ร�บส�ทธ�ในการซ�*อห��น GLOBAL_ESOP2 หากจะให�
ส�ทธ�แก�กรรมการจากเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น ขอให�เปFนโครงการ GLOBAL_ESOP3 เปFนต�นไป

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

:  ESOP เปFนการให�ส�ทธ�พน�กงานในการซ�*อห��นของบร�ษ�ทฯ ตามเง��อนไขท��ก7าหนดและ
ต�องได�ร�บอน�ม�ต�โดยท��ประช�มผ)�ถ�อห��น ท�*งน�*เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นจะเข�ามาเปFนผ)�ถ�อห��น แต�ไม�อย)�ใน
ฐานะพน�กงาน จ5งไม�ได�ร�บส�ทธ�ในการซ�*อห��น ESOP หากจะม�โครงการ ESO ในอนาคต จะต�อง
ได�ร�บการอน�ม�ต�จากท��ประช�มผ)�ถ�อห��นก�อน
 ส7าหร�บห��นท��จดทะเบ�ยนไว�รองร�บโครงการ GLOBAL_ESOP1 แต�ย�งไม�ได�น7าออก
จ7าหน�าย จ7าเปFนต�องยกเล�กไปก�อนท��จะม�การเพ��มท�นจดทะเบ�ยนเพ��อรองร�บการจ�ดสรรห��นเพ��ม
ท�นแบบเฉพาะเจาะจงให�ก�บเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น
 กรรมการท��เปFนต�วแทนจากเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น อาจม�ส�ทธ�ในฐานะกรรมการในการซ�*อ
ห��น GLOBAL_ESOP2 หากท��ประช�มผ)�ถ�อห��นอน�ม�ต�โครงการ GLOBAL_ESOP2 ในอนาคต
 ส7าหร�บประเดFนการให�หร�อไม�ให�ส�ทธ�กรรมการจากเอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��นในการซ�*อห��น 
GLOBAL_ESOP2 บร�ษ�ทฯ ขอร�บไว�พ�จารณาอ�กคร�*ง

เม��อไม�ม�ค7าถามหร�อข�อเสนอแนะเพ��มเต�ม ประธานฯ จ5งขอให�ผ)�เข�าร�วมประช�มลงคะแนนเส�ยงในวาระน�*

มต�ท��ประช�ม ท��ประช�มพ�จารณาแล�ว ม�มต�ด�วยคะแนนเส�ยงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจ7านวนเส�ยงท�*งหมดของผ)�ถ�อห��นซ5�งมาประช�ม
และม�ส�ทธ�ออกเส�ยงลงคะแนน อน�ม�ต�การลดท�นจดทะเบ�ยนของบร�ษ�ทฯ จากท�นจดทะเบ�ยนเด�มจ7านวน 2,055,999,992 บาท เปFนท�นจด
ทะเบ�ยนใหม�จ7านวน 2,015,999,926 บาท โดยการต�ดห��นสาม�ญท��ย�งไม�ได�ออกจ7าหน�ายจ7านวน 40,000,066 ห��น ม)ลค�าท��ตราไว�ห��นละ 1 
บาท เปFนจ7านวน 40,000,066 บาท ด�งกล�าวข�างต�น

มต�ด�งกล�าวได�ร�บการเหFนชอบและร�บรองด�วยคะแนนเส�ยงด�งน�*

เหFนด�วย 1,501,021,090   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ 100.00

ไม�เหFนด�วย -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -

งดออกเส�ยง -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -

ท�*งน�*ในวาระท�� 4 ม�ผ)�ถ�อห��นมาเข�าร�วมประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะให�ผ)�อ��นมาประช�มแทน รวมเปFนจ7านวนผ)�มาประช�ม 311 
ราย น�บจ7านวนห��นรวมก�นได� 1,501,021,090 ห��น 

ระเบ(ยบวาระท()   5     พ�จารณาอน�ม�ต�การแก�ไขหน�งส%อบร�คณห�สนธ�ของบร�ษ�ทฯ ข�อ 4 เพ%)อให�สอดคล�องก�บการลดท�นจด
ทะเบ(ยน

ประธานฯ เสนอให�ท��ประช�มพ�จารณาอน�ม�ต�การแก�ไขเพ��มเต�มหน�งส�อบร�คณห�สนธ�ของบร�ษ�ทฯ ข�อ 4 เร��องท�นจดทะเบ�ยน เพ��อให�
สอดคล�องก�บการลดท�นจดทะเบ�ยนของบร�ษ�ทฯ ตามท��ท��ประช�มได�ม�มต�อน�ม�ต�ในวาระท�� 4 ข�างต�น โดยให�ยกเล�กข�อความเด�มและให�ใช�
ข�อความต�อไปน�*แทน 

“ข�อ 4 ท�นจดทะเบ�ยนจ7านวน 2,015,999,926 บาท  (สองพ�นส�บห�าล�านเก�าแสนเก�าหม��นเก�าพ�นเก�าร�อยย��ส�บหกบาท
ถ�วน)
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แบ�งออกเปFน 2,015,999,926 ห��น  (สองพ�นส�บห�าล�านเก�าแสนเก�าหม��นเก�าพ�นเก�าร�อยย��ส�บหกห��น)
ม)ลค�าห��นละ 1 บาท (หน5�งบาท) 
โดยแยกออกเปFน
ห��นสาม�ญ   2,015,999,926 ห��น (สองพ�นส�บห�าล�านเก�าแสนเก�าหม��นเก�าพ�นเก�าร�อยย��ส�บหกห��น)
ห��นบ�ร�มส�ทธ�  - ห��น (-)”  

ประธานฯ ได�สอบถามท��ประช�มว�าม�ข�อค�ดเหFน/ข�อซ�กถามเก��ยวก�บระเบ�ยบวาระท�� 5 หร�อไม� เม��อไม�ม�ค7าถามหร�อข�อเสนอแนะ จ5ง
ขอให�ผ)�เข�าร�วมประช�มลงคะแนนเส�ยงในวาระน�*

มต�ท��ประช�ม ท��ประช�มพ�จารณาแล�ว ม�มต�ด�วยคะแนนเส�ยงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจ7านวนเส�ยงท�*งหมดของผ)�ถ�อห��นซ5�งมาประช�ม
และม�ส�ทธ�ออกเส�ยงลงคะแนน อน�ม�ต�ให�แก�ไขเพ��มเต�มหน�งส�อบร�คณห�สนธ�ของบร�ษ�ทฯ ข�อ 4 เร��องท�นจดทะเบ�ยน เพ��อให�สอดคล�องก�บการ
ลดท�นจดทะเบ�ยนของบร�ษ�ทฯ ตามรายละเอ�ยดด�งกล�าวข�างต�น

มต�ด�งกล�าวได�ร�บการเหFนชอบและร�บรองด�วยคะแนนเส�ยงด�งน�*
เหFนด�วย 1,501,021,090   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ 100.00

ไม�เหFนด�วย -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -
งดออกเส�ยง -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -

ท�*งน�*ในวาระท�� 5 ม�ผ)�ถ�อห��นมาเข�าร�วมประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะให�ผ)�อ��นมาประช�มแทน รวมเปFนจ7านวนผ)�มาประช�ม 311 
ราย น�บจ7านวนห��นรวมก�นได� 1,501,021,090 ห��น

ระเบ(ยบวาระท()   6     พ�จารณาอน�ม�ต�การเพ�)มท�นจดทะเบ(ยนของบร�ษ�ทฯ

ประธานฯ เสนอให�ท��ประช�มพ�จารณาอน�ม�ต�เพ��มท�นจดทะเบ�ยนของบร�ษ�ทฯ โดยช�*แจงต�อท��ประช�มว�า ส�บเน��องจากท��ท��ประช�มม�มต�
อน�ม�ต�การตอบร�บข�อเสนอของผ)�ย��นข�อเสนอ อ�นได�แก� บร�ษ�ท เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น จ7าก�ด เก��ยวก�บการร�วมลงท�นในบร�ษ�ทฯ ด�งรายละเอ�ยด
ในวาระท�� 2 ข�างต�น บร�ษ�ทฯ จ5งต�องเพ��มท�นจดทะเบ�ยนของบร�ษ�ทฯ เพ��อออกและเสนอขายห��นเพ��มท�นให�แก�ผ)�ย��นข�อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) จาก 2,015,999,926 บาท เปFน 2,239,999,926 บาท โดยการออกห��นเพ��มท�นจ7านวน 224,000,000 ห��น ม)ลค�าท��ตรา
ไว�ห��นละ 1 บาท

ประธานฯ ได�สอบถามท��ประช�มว�าม�ข�อค�ดเหFน/ข�อซ�กถามเก��ยวก�บระเบ�ยบวาระท�� 6 หร�อไม� เม��อไม�ม�ค7าถามหร�อข�อเสนอแนะ จ5ง
ขอให�ผ)�เข�าร�วมประช�มลงคะแนนเส�ยงในวาระน�*

มต�ท��ประช�ม ท��ประช�มพ�จารณาแล�ว ม�มต�ด�วยคะแนนเส�ยงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจ7านวนเส�ยงท�*งหมดของผ)�ถ�อห��นซ5�งมาประช�ม
และม�ส�ทธ�ออกเส�ยงลงคะแนน อน�ม�ต�การเพ��มท�นจดทะเบ�ยนของบร�ษ�ทฯ จาก 2,015,999,926 บาท เปFน 2,239,999,926 บาท โดยการ
ออกห��นใหม�จ7านวน 224,000,000 ห��น ม)ลค�าท��ตราไว�ห��นละ 1 บาท ด�งรายละเอ�ยดข�างต�น

มต�ด�งกล�าวได�ร�บการเหFนชอบและร�บรองด�วยคะแนนเส�ยงด�งน�*

เหFนด�วย 1,501,021,090   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ 100.00

ไม�เหFนด�วย -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -
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งดออกเส�ยง -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -

ท�*งน�*ในวาระท�� 6 ม�ผ)�ถ�อห��นมาเข�าร�วมประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะให�ผ)�อ��นมาประช�มแทน รวมเปFนจ7านวนผ)�มาประช�ม 311 
ราย น�บจ7านวนห��นรวมก�นได� 1,501,021,090 ห��น 

ระเบ(ยบวาระท()   7     พ�จารณาอน�ม�ต�แก�ไขหน�งส%อบร�คณห�สนธ�ของบร�ษ�ทฯ ข�อ 4 เพ%)อให�สอดคล�องก�บการเพ�)มท�นจดทะเบ(ยน
ประธานฯ เสนอให�ท��ประช�มพ�จารณาอน�ม�ต�การแก�ไขเพ��มเต�มหน�งส�อบร�คณห�สนธ�ของบร�ษ�ทฯ ข�อ 4 เร��องท�นจดทะเบ�ยน เพ��อให�

สอดคล�องก�บการเพ��มท�นจดทะเบ�ยนของบร�ษ�ทฯ ตามท��ท��ประช�มได�ม�มต�อน�ม�ต�ในวาระท�� 6 ข�างต�น โดยให�ยกเล�กข�อความเด�มและให�ใช�
ข�อความต�อไปน�*แทน 

“ข�อ 4 ท�นจดทะเบ�ยนจ7านวน 2,239,999,926 บาท (สองพ�นสองร�อยสามส�บเก�าล�านเก�าแสนเก�าหม��นเก�าพ�นเก�าร�อยย��
ส�บหกบาท)

แบ�งออกเปFน 2,239,999,926 ห��น (สองพ�นสองร�อยสามส�บเก�าล�านเก�าแสนเก�าหม��นเก�าพ�นเก�าร�อยย��
ส�บหกห��น)

ม)ลค�าห��นละ 1 บาท (หน5�งบาท) 
โดยแยกออกเปFน
ห��นสาม�ญ 2,239,999,926 ห��น (สองพ�นสองร�อยสามส�บเก�าล�านเก�าแสนเก�าหม��นเก�าพ�นเก�าร�อยย��

ส�บหกห��น)
ห��นบ�ร�มส�ทธ� - ห��น (-)”  

ประธานฯ ได�สอบถามท��ประช�มว�าม�ข�อค�ดเหFน/ข�อซ�กถามเก��ยวก�บระเบ�ยบวาระท�� 7 หร�อไม� เม��อไม�ม�ค7าถามหร�อข�อเสนอแนะ จ5ง
ขอให�ผ)�เข�าร�วมประช�มลงคะแนนเส�ยงในวาระน�*

มต�ท��ประช�ม ท��ประช�มพ�จารณาแล�ว ม�มต�ด�วยคะแนนเส�ยงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจ7านวนเส�ยงท�*งหมดของผ)�ถ�อห��นซ5�งมาประช�ม
และม�ส�ทธ�ออกเส�ยงลงคะแนน อน�ม�ต�ให�แก�ไขเพ��มเต�มหน�งส�อบร�คณห�สนธ�ของบร�ษ�ทฯ ข�อ 4 เร��องท�นจดทะเบ�ยน เพ��อให�สอดคล�องก�บการ
เพ��มท�นจดทะเบ�ยนของบร�ษ�ทฯ ตามรายละเอ�ยดด�งกล�าวข�างต�น

มต�ด�งกล�าวได�ร�บการเหFนชอบและร�บรองด�วยคะแนนเส�ยงด�งน�*

เหFนด�วย 1,501,021,090   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ 100.00

ไม�เหFนด�วย -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -

งดออกเส�ยง -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -

ท�*งน�*ในวาระท�� 7 ม�ผ)�ถ�อห��นมาเข�าร�วมประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะให�ผ)�อ��นมาประช�มแทน รวมเปFนจ7านวนผ)�มาประช�ม 311 
ราย น�บจ7านวนห��นรวมก�นได� 1,501,021,090 ห��น 

ระเบ(ยบวาระท()   8     พ�จารณาอน�ม�ต�การจ�ดสรรห��นเพ�)มท�นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

ประธานฯ เสนอให�ท��ประช�มพ�จารณาอน�ม�ต�การจ�ดสรรห��นเพ��มท�นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให�แก�บร�ษ�ท เอสซ�จ� 
ด�สทร�บ�วช��น จ7าก�ด โดยช�*แจงต�อท��ประช�มว�า บร�ษ�ทจะจ�ดสรรห��นสาม�ญเพ��มท�นจ7านวน 224,000,000 ห��น ม)ลค�าท��ตราไว�ห��นละ 1 บาท โดย
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การเสนอขายให�แก�ผ)�ย��นข�อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private placement) ในราคาห��นละ 14 บาท ม)ลค�ารวม 3,136,000,000 บาท โดย
ราคาขายต�อห��นเปFนราคาท��ไม�ต7�ากว�าร�อยละ 90 ของราคาตลาดของห��นสาม�ญของบร�ษ�ทฯ ซ5�งค7านวณจากราคาถ�วเฉล��ยถ�วงน7*าหน�กของ
ห��นสาม�ญของบร�ษ�ทฯ ท��ท7าการซ�*อขายในตลาดหล�กทร�พย�แห�งประเทศไทยย�อนหล�ง 7 ว�นท7าการต�ดต�อก�น ก�อนว�นท��คณะกรรมการบร�ษ�ทฯ 
ม�มต�ให�เสนอวาระการออกห��นเพ��มท�นในคร�*งน�*ต�อท��ประช�มผ)�ถ�อห��น

ท�*งน�*บร�ษ�ทฯ จะด7าเน�นการจ�ดสรรห��นสาม�ญเพ��มท�นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให�แก�ผ)�ย��นข�อเสนอ และผ)�ย��นข�อ
เสนอจะด7าเน�นการจองซ�*อห��นเพ��มท�น กFต�อเม��อเง��อนไข ด�งต�อไปน�*ท�กข�อส7าเรFจครบถ�วนแล�ว

(ก)  ผ)�ย��นข�อเสนอได�ร�บการผ�อนผ�นจากก.ล.ต. ให�ท7าค7าเสนอซ�*อห��นบางส�วนของบร�ษ�ทฯ ได� เพ��อให�ผ)�ย��นข�อเสนอก�าว
ข�ามจ�ดท��ต�องท7าค7าเสนอซ�*อห��นท��ร�อยละ 25 ของส�ทธ�ออกเส�ยงของบร�ษ�ทฯ

(ข)  ท��ประช�มผ)�ถ�อห��นของบร�ษ�ทฯ ม�มต�อน�ม�ต�ให�ออกและจ�ดสรรห��นเพ��มท�นให�แก�ผ)�ย��นข�อเสนอ ย�นยอมให�ผ)�ย��นข�อเสนอ
ท7าค7าเสนอซ�*อห��นบางส�วนของบร�ษ�ทฯ และอน�ม�ต�ในเร��องอ��นๆ ท��จ7าเปFน

(ค)    ภายในสามว�นท7าการถ�ดจากว�นท��เง��อนในข�อ (ก) และ (ข) ข�างต�นส7าเรFจครบถ�วน ผ)�ย��นข�อเสนอต�องด7าเน�นการท7า
ค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วน โดยก7าหนดระยะเวลาร�บซ�*อต�ดต�อก�น 25 ว�นท7าการ

(ง)  ในว�นท7าการท�� 21 ของระยะเวลาร�บซ�*อท��ก7าหนดในค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วน ม�ผ)�ตอบร�บค7าเสนอซ�*อหล�ก
ทร�พย�บางส�วนรวมก�นไม�น�อยกว�า (1) 391,094,684 ห��นท��ออกและช7าระแล�วของบร�ษ�ทฯ และ (2) 47,551,750 ใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อ
ห��น

และขอให�ท��ประช�มพ�จารณามอบหมายให�นายว�ท)ร ส�ร�ยวนาก�ล หร�อบ�คคลท��นายว�ท)ร ส�ร�ยวนาก�ล มอบหมายม�อ7านาจในการ
พ�จารณาก7าหนด แก�ไขเพ��มเต�ม และ/หร�อ เปล��ยนแปลงเง��อนไขและรายละเอ�ยดต�างๆ ท��เก��ยวข�องก�บการจ�ดสรรและเสนอขายห��นเพ��มท�น
โดยการเสนอขายให�แก�ผ)�ย��นข�อเสนอแบบเฉพาะเจาะจงด�งท��กล�าวข�างต�น ม�อ7านาจในการเข�าเจรจา ท7าความตกลง และลงนามในเอกสาร
ต�างๆ ท��เก��ยวก�บการจ�ดสรรและเสนอขายห��นเพ��มท�นด�งกล�าว รวมท�*งม�อ7านาจลงนามในเอกสารค7าขออน�ญาตและหล�กฐานท��จ7าเปFนและ
เก��ยวข�องก�บการจดทะเบ�ยนเพ��มท�นและจ�ดสรรห��นเพ��มท�นด�งกล�าว ซ5�งรวมถ5งการด7าเน�นการต�ดต�อ และการย��นค7าขออน�ญาตรวมท�*ง
เอกสารและหล�กฐานใดๆ ต�อหน�วยงานราชการหร�อหน�วยงานอ��นท��เก��ยวข�อง  และการน7าห��นเพ��มท�นของบร�ษ�ทฯ เข�าจดทะเบ�ยนใน
ตลาดหล�กทร�พย�แห�งประเทศไทย และด7าเน�นการอ��นใดอ�นจ7าเปFนหร�อสมควรส7าหร�บการออกและเสนอขาย รวมท�*งการจ�ดสรรห��นเพ��มท�น
ในคร�*งน�*

ท�*งน�*คณะกรรมการบร�ษ�ทฯ ม�ความเหFนให�ท��ประช�มผ)�ถ�อห��นอน�ม�ต�การจ�ดสรรห��นเพ��มท�นจ7านวน 224,000,000 ห��น ม)ลค�าท��ตราไว�
ห��นละ 1 บาท โดยเสนอขายให�แก�ผ)�ย��นข�อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามรายละเอ�ยดท��เสนอ

ประธานฯ ได�สอบถามท��ประช�มว�าม�ข�อค�ดเหFน/ข�อซ�กถามเก��ยวก�บระเบ�ยบวาระท�� 8 หร�อไม� เม��อไม�ม�ค7าถามหร�อข�อเสนอแนะ จ5ง
ได�ขอให�ท��ประช�มลงคะแนนเส�ยงในวาระน�*

มต�ท��ประช�ม ท��ประช�มพ�จารณาแล�ว ม�มต�ด�วยคะแนนเส�ยงไม�น�อยกว�าก5�งหน5�งของจ7านวนเส�ยงท�*งหมดของผ)�ถ�อห��นซ5�งมาประช�ม
และม�ส�ทธ�ออกเส�ยงลงคะแนน อน�ม�ต�การจ�ดสรรห��นเพ��มท�นจ7านวน 224,000,000 ห��น ม)ลค�าท��ตราไว�ห��นละ 1 บาท โดยการเสนอขายให�แก�
ผ)�ย��นข�อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคาห��นละ 14.00 บาท ม)ลค�ารวม 3,136,000,000 บาท และอน�ม�ต�ให�นายว�ท)ร 
ส�ร�ยวนาก�ล หร�อบ�คคลท��นายว�ท)ร ส�ร�ยวนาก�ล มอบหมาย ม�อ7านาจในการพ�จารณาก7าหนด แก�ไขเพ��มเต�ม และ/หร�อ เปล��ยนแปลงเง��อนไข
และรายละเอ�ยดต�างๆ ท��เก��ยวข�องก�บการจ�ดสรรและเสนอขายห��นเพ��มท�นโดยการเสนอขายให�แก�ผ)�ย��นข�อเสนอแบบเฉพาะเจาะจงด�งท��
กล�าวข�างต�น ม�อ7านาจในการเข�าเจรจา ท7าความตกลง และลงนามในเอกสารต�างๆ ท��เก��ยวก�บการจ�ดสรรและเสนอขายห��นเพ��มท�นด�งกล�าว  
รวมท�*งม�อ7านาจลงนามในเอกสารค7าขออน�ญาตและหล�กฐานท��จ7าเปFนและเก��ยวข�องก�บการจดทะเบ�ยนเพ��มท�นและจ�ดสรรห��นเพ��มท�นด�ง
กล�าว ซ5�งรวมถ5งการด7าเน�นการต�ดต�อ และการย��นค7าขออน�ญาตรวมท�*งเอกสารและหล�กฐานใดๆ ต�อหน�วยงานราชการหร�อหน�วยงานอ��นท��
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เก��ยวข�อง  และการน7าห��นเพ��มท�นของบร�ษ�ทฯ เข�าจดทะเบ�ยนในตลาดหล�กทร�พย�แห�งประเทศไทย และด7าเน�นการอ��นใดอ�นจ7าเปFนหร�อ
สมควรส7าหร�บการออกและเสนอขาย รวมท�*งการจ�ดสรรห��นเพ��มท�นในคร�*งน�*

มต�ด�งกล�าวได�ร�บการเหFนชอบและร�บรองด�วยคะแนนเส�ยงด�งน�*

เหFนด�วย 1,501,021,090   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ 100.00

ไม�เหFนด�วย -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -

งดออกเส�ยง -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -

ท�*งน�*ในวาระท�� 8 ม�ผ)�ถ�อห��นมาเข�าร�วมประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะให�ผ)�อ��นมาประช�มแทน รวมเปFนจ7านวนผ)�มาประช�ม 311 
ราย น�บจ7านวนห��นรวมก�นได� 1,501,021,090 ห��น 

ระเบ(ยบวาระท()   9     พ�จารณาอน�ม�ต�การตกลงเข�าท�ารายการท()เก()ยวโยงก�นในการจ�ดสรรห��นเพ�)มท�นให�แก6บร�ษ�ท เอสซ(จ( ด�สทร�
บ�วช�)น จ�าก�ด

ประธานฯ เสนอให�ท��ประช�มพ�จารณาอน�ม�ต�การตกลงเข�าท7ารายการท��เก��ยวโยงก�นในการจ�ดสรรห��นเพ��มท�นให�แก�บร�ษ�ท เอสซ�จ� 
ด�สทร�บ�วช��น จ7าก�ด โดยช�*แจงต�อท��ประช�มว�า เน��องจากภายหล�งการจ�ดสรรและเสนอขายห��นเพ��มท�น ผ)�ย��นข�อเสนอจะเข�ามาเปFนผ)�ถ�อห��นราย
ใหญ�ของบร�ษ�ทฯ การจ�ดสรรและเสนอขายห��นเพ��มท�นให�แก�ผ)�ย��นข�อเสนอจ5งเปFนการตกลงเข�าท7ารายการท��เก��ยวโยงก�นระหว�างบร�ษ�ทฯ ก�บ
บ�คคลท��เก��ยวโยงก�น ขนาดของรายการท��เก��ยวโยงก�นม�ม)ลค�ารวมของรายการเท�าก�บ 3,136,000,000 บาท ซ5�งค�ดเปFนส�ดส�วนของรายการ
เท�าก�บร�อยละ 65.42 ของม)ลค�าส�นทร�พย�ท��ม�ต�วตนส�ทธ�ของบร�ษ�ทฯ ซ5�งเก�นกว�าร�อยละ 3 ของม)ลค�าส�นทร�พย�ท��ม�ต�วตนส�ทธ�ของบร�ษ�ทฯ 
บร�ษ�ทฯ จ5งม�หน�าท��ต�องเป�ดเผยสารสนเทศต�อตลาดหล�กทร�พย�แห�งประเทศไทย และขออน�ม�ต�การเข�าท7ารายการจากคณะกรรมการบร�ษ�ทฯ 
และท��ประช�มผ)�ถ�อห��นของบร�ษ�ทฯ

โดยตามท��ประกาศเก��ยวก�บการตกลงเข�าท7ารายการท��เก��ยวโยงก�นก7าหนด ผ)�ถ�อห��นท��ม�ส�วนได�เส�ยไม�ม�ส�ทธ�ออกเส�ยงลงคะแนนใน
ระเบ�ยบวาระน�* ท�*งน�* ณ ว�นท�� 10 ก�นยายน 2555 ซ5�งเปFนว�นก7าหนดรายช��อผ)�ถ�อห��นท��ม�ส�ทธ�ในการเข�าร�วมประช�มว�สาม�ญผ)�ถ�อห��น (Record
Date) ในคร�*งน�* ผ)�ย��นข�อเสนอและบ�คคลตามมาตรา 258 ของพระราชบ�ญญ�ต�หล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย� พ.ศ. 2535 (ตามท��ได�ม�การ
แก�ไขเพ��มเต�ม) ของผ)�ย��นข�อเสนอ ไม�ม�การถ�อห��นและใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��นในบร�ษ�ทฯ แต�อย�างใด

ประธานฯ ได�สอบถามท��ประช�มว�าม�ข�อค�ดเหFน/ข�อซ�กถามเก��ยวก�บระเบ�ยบวาระท�� 9 หร�อไม� เม��อไม�ม�ค7าถามหร�อข�อเสนอแนะ จ5ง
ได�กล�าวสร�ปด�งน�* ขอให�ท��ประช�มลงคะแนนเส�ยงในวาระน�*

มต�ท��ประช�ม ท��ประช�มพ�จารณาแล�ว ม�มต�ด�วยคะแนนเส�ยงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจ7านวนเส�ยงท�*งหมดของผ)�ถ�อห��นซ5�งมาประช�ม
และม�ส�ทธ�ออกเส�ยงลงคะแนน อน�ม�ต�การตกลงเข�าท7ารายการท��เก��ยวโยงก�นของบร�ษ�ทฯ ในการจ�ดสรรและเสนอขายห��นเพ��มท�นให�แก�ผ)�ย��น
ข�อเสนอ ซ5�งภายหล�งการจ�ดสรรและเสนอขายห��นเพ��มท�นให�แก�ผ)�ย��นข�อเสนอด�งกล�าว ผ)�ย��นข�อเสนอจะเข�ามาเปFนผ)�ถ�อห��นรายใหญ�ของบ
ร�ษ�ทฯ โดยม�ส�ดส�วนการถ�อห��นร�อยละ 11.29 ของจ7านวนห��นท��ออกและช7าระแล�วของบร�ษ�ทฯ หล�งการเพ��มท�น ค�ดเปFนม)ลค�ารวมของ
รายการเท�าก�บ 3,136,000,000 บาท โดยม�ส�ดส�วนของรายการด�งกล�าวเท�าก�บร�อยละ 65.42 ของม)ลค�าส�นทร�พย�ท��ม�ต�วตนส�ทธ�ของ
บร�ษ�ทฯ

มต�ด�งกล�าวได�ร�บการเหFนชอบและร�บรองด�วยคะแนนเส�ยงด�งน�*

เหFนด�วย 1,501,021,090   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ 100.00

ไม�เหFนด�วย -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -
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งดออกเส�ยง -   เส�ยง ค�ดเปFนร�อยละ    -

ท�*งน�*ในวาระท�� 9 ม�ผ)�ถ�อห��นมาเข�าร�วมประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะให�ผ)�อ��นมาประช�มแทน รวมเปFนจ7านวนผ)�มาประช�ม 311 
ราย น�บจ7านวนห��นรวมก�นได� 1,501,021,090 ห��น โดย ณ ว�นท�� 10 ก�นยายน 2555 ซ5�งเปFนว�นก7าหนดรายช��อผ)�ถ�อห��นท��ม�ส�ทธ�ในการเข�าร�วม
ประช�มว�สาม�ญผ)�ถ�อห��น (Record Date) ในคร�*งน�*  ผ)�ย��นข�อเสนอและบ�คคลตามมาตรา 258 ของพระราชบ�ญญ�ต�หล�กทร�พย�และ
ตลาดหล�กทร�พย� พ.ศ. 2535 (ตามท��ได�ม�การแก�ไขเพ��มเต�ม) ของผ)�ย��นข�อเสนอ ไม�ม�การถ�อห��นและใบส7าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ�*อห��นในบร�ษ�ทฯ 
แต�อย�างใด

ระเบ(ยบวาระท()   10     พ�จารณาร�บทราบรายช%)อบ�คคลท()ผ#�ย%)นข�อเสนอจะเสนอให�เปUนกรรมการของบร�ษ�ทฯ

ประธานฯ แถลงต�อท��ประช�มร�บทราบว�า เน��องจากภายหล�งจากการเข�าซ�*อห��นเพ��มท�นและท7าค7าเสนอซ�*อหล�กทร�พย�บางส�วนของบ
ร�ษ�ทฯ เสรFจส�*น ผ)�ย��นข�อเสนอจะม�การเสนอรายช��อบ�คคลท��จะเข�ามาด7ารงต7าแหน�งกรรมการของบร�ษ�ทฯ  คณะกรรมการบร�ษ�ทฯ จ5งขอน7า
เสนอรายช��อบ�คคลด�งกล�าวในวาระท�� 10 น�*เพ��อให�ท��ประช�มผ)�ถ�อห��นร�บทราบ โดยรายละเอ�ยดของบ�คคลท��ผ)�ย��นข�อเสนอจะเสนอให�เปFน
กรรมการของบร�ษ�ทฯ ม�รายช��อด�งน�*

ช%)อ สก�ล ต�าแหน6งท()จะได�ร�บเสนอแต6งต�'ง
1. นาย ขจรเดช แสงส�พรรณ กรรมการบร�ษ�ทฯ
2. นาย อาร�ย� ชวล�ตช�ว�นก�ล กรรมการบร�ษ�ทฯ
3. นาย น�ธ� ภ�ทรโชค กรรมการบร�ษ�ทฯ

ท�*ง 3 ท�านท��ทางบร�ษ�ท เอสซ�จ� ด�สทร�บ�วช��น จะเสนอช��อให�เปFนกรรมการของบร�ษ�ทฯ เปFนผ)�ท��ทรงค�ณว�ฒ�และม�ประสบการณ�ท��จะ
ช�วยผล�กด�นให�ธ�รก�จของบร�ษ�ทฯ ก�าวไปข�างหน�า โดยเฉพาะค�ณขจรเดช ซ5�งในป�จจ�บ�นด7ารงต7าแหน�งกรรมการผ)�จ�ดการใหญ� บร�ษ�ท เอสซ�จ� 
ด�สทร�บ�วช��น จ7าก�ด และบร�ษ�ทอ��นอ�กหลายบร�ษ�ทในเคร�อป)นซ�เมนต�ไทย ด�งท��ได�แจ�งไปแล�ว ซ5�งประสบการณ�ของท�านในการเปFนผ)�บร�หาร
ของก�จการในหลายๆ บร�ษ�ทซ5�งบางแห�งม�ธ�รก�จท��อาจจะใกล�เค�ยงก�บธ�รก�จของบร�ษ�ทฯ จะช�วยส�งเสร�มการพ�ฒนาบร�ษ�ท สยามโกลบอล
เฮ�าส� ไปข�างหน�าได�เปFนอย�างด�

ระเบ(ยบวาระท()   11     พ�จารณาเร%)องอ%)นๆ (ถ�าม()

ประธานฯ สอบถามท��ประช�มว�า ม�ผ)�ถ�อห��นหร�อผ)�ร�บมอบฉ�นทะจะเสนอให�พ�จารณาเร��องอ��นหร�อไม�ม�ท�*งน�* ต�องม�ห��นน�บรวมก�นได�ไม�
น�อยกว�าหน5�งในสามของจ7านวนห��นท��จ7าหน�ายได�ท�*งหมดหร�อ 586,436,773 ห��น จ5งจะเสนอเร��องอ��นๆ เพ��อพ�จารณาได�

เม��อไม�ม�ผ)�ใดเสนอเร��องอ��น ๆ ในระเบ�ยบวาระท�� 11 ประธานฯ จ5งสอบถามท��ประช�มว�า ม�ผ)�ใดจะซ�กถามหร�อแสดงความค�ดเหFน
หร�อไม�
ผ#�ถ%อห��นหร%อผ#�ร�บมอบฉ�นทะ
รายหน:)ง

:  ป�จจ�บ�นตลาดว�สด�ก�อสร�างเต�บโตด�วยอ�ตราเท�าใด
 เง�นลงท�นต�อสาขาในการก�อสร�างสาขาใหม�ซ5�งรวมส�นค�าคงคล�งแต�ไม�รวมท��ด�นเปFน
เท�าใด
 ระยะเวลาค�นท�น (Payback Period) ของแต�ละสาขาเปFนก��ป�
 ส7าหร�บในประเทศไทย บร�ษ�ทฯ คาดว�าจะต�องม�จ7านวนสาขาเท�าใด จ5งจะครอบคล�ม
ท��วท�*งประเทศ
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นายว�ท#ร ส�ร�ยวนาก�ล
ประธานเจ�าหน�าท()บร�หาร

:  เง�นลงท�นในท��ด�นส7าหร�บสาขาท��ผ�านมา เฉล��ยอย)�ท�� 50 – 120 ล�านบาทต�อสาขา ข5*น
ก�บพ�*นท�� ส�วนเง�นลงท�นในการก�อสร�างอาคาร เฉล��ยอย)�ท�� 120 – 140 ล�านบาทต�อสาขา ส7าหร�บ
ส�นค�าคงคล�งในสาขาเป�ดใหม� จะอย)�ท��ประมาณ 230 ล�านบาทต�อสาขา
 ระยะเวลาค�นท�น ประมาณ 4 – 6 ป� อย�างไรกFตามในอด�ตท��ผ�านมา สาขาท��เป�ดใหม�
ส�วนใหญ�จะสามารถท7าก7าไรได�ต�*งแต�ช�วงหน5�งป�แรกท��เป�ดท7าการ
 ส7าหร�บจ7านวนสาขาท��จะเป�ดในประเทศไทย บร�ษ�ทฯ สามารถเป�ดสาขาใหม�ได�ในท�ก
จ�งหว�ด ท�*งน�*บร�ษ�ทฯ คาดว�าอาจเป�ดได�ถ5ง 100 สาขาท��วประเทศ โดยในป�จจ�บ�นบร�ษ�ทฯ ม�สาขา
ท�*งส�*น 16 สาขา และจะเป�ด Pre-sale สาขาท�� 17 ในเด�อนต�ลาคมน�*ท��จ�งหว�ดส�ร�นทร�

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

: ส�*นป� 2555 บร�ษ�ทฯ คาดว�าจะสามารถเป�ดสาขาเพ��มอ�ก 3 สาขา ท7าให�บร�ษ�ทฯ ม�จ7านวนสาขา
ท�*งส�*น 20 สาขา

นายศ�กด�Dช�ย สก�ลศร(มนตร(
ผ#�ถ%อห��น

 ขอให�บร�ษ�ทฯ บ�นท5กค7าถามค7าตอบต�างๆ ในท��ประช�ม ลงในรายงานการประช�มผ)�ถ�อ
ห��นด�วย
 เง�นส�นไหมทดแทนจากกรณ�น7*าท�วม บร�ษ�ทฯ ได�ร�บหร�อไม� เปFนจ7านวนเท�าใด และหาก
ได�ร�บแล�ว บร�ษ�ทฯ ม�การบ�นท5กในงบการเง�นไตรมาสใด
 เง�นส�นไหมทดแทนจากกรณ�ไฟไหม�สาขาเว�ยงก�มกาม บร�ษ�ทฯ ได�ร�บครบแล�วหร�อไม�
 การประก�นภ�ยท�*งกรณ�ไฟไหม�และน7*าท�วม บร�ษ�ทฯ ท7าประก�นภ�ยแต�ละสาขาแยกก�น 
หร�อท7าประก�นท�กสาขาร�วมก�น และม�ค�าเบ�*ยประก�นต�อป�เท�าใด
 สาขาเม�องทองธาน� จะม�การตอกเสาเขFมเม��อใด

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

 บร�ษ�ทฯ จะพ�จารณาบ�นท5กค7าถามค7าตอบในท��ประช�มเฉพาะในส�วนสาระส7าค�ญ
 ส7าหร�บเง�นส�นไหมทดแทนจากกรณ�น7*าท�วม บร�ษ�ทฯ ไม�ได�ร�บส�นไหมทดแทนเน��องจาก
ไม�ม�สาขาใดของบร�ษ�ทฯ ท��ได�ร�บผลกระทบจากน7*าท�วม รวมถ5งสาขานครสวรรค�
 ส7าหร�บเง�นส�นไหมทดแทนจากกรณ�ไฟไหม�สาขาเว�ยงก�มกาม บร�ษ�ทฯ ได�ร�บครบถ�วน
แล�ว ต�*งแต�หลายป�ก�อน
 การท7าประก�นภ�ยในป�จจ�บ�น แต�ละสาขาจะท7าประก�นก�บบร�ษ�ทประก�นภ�ยในเคร�อ
ธนาคารท��บร�ษ�ทฯ ก)�ย�มเง�นลงท�น ท�*งน�*เปFนไปตามเง��อนไขของส�ญญาเง�นก)�ท��ก7าหนดให�บร�ษ�ทฯ 
ท7าประก�นภ�ยพร�อมก�บการก)�ย�มเง�นจากธนาคารด�วย อย�างไรกFตาม ส7าหร�บการจ�ายเบ�*ยประก�น
ภ�ยของแต�ละสาขา ส7าน�กงานใหญ�จะเปFนผ)�ด7าเน�นการ
 สาขาเม�องทองธาน� บร�ษ�ทฯ ย�งม�ได�ม�การด7าเน�นการก�อสร�าง เน��องจากบร�ษ�ทฯ อย)�
ระหว�างการเร�งขยายสาขาในจ�งหว�ดอ��น

ผ#�ถ%อห��นหร%อผ#�ร�บมอบฉ�นทะ
รายหน:)ง

 อ�างถ5งงบก7าไรขาดท�นเบFดเสรFจ หน�า 18 ของส��งท��ส�งมาด�วย 3 ของหน�งส�อเช�ญ
ประช�ม จากการว�เคราะห�พบว�า รายได�จากการขายเพ��มข5*นร�อยละ 26 ส7าหร�บรอบคร5�งป�แรก
ของป� 2555 เท�ยบก�บรอบคร5�งป�แรกของป� 2554 ในขณะเด�ยวก�นต�นท�นขายกFเพ��มข5*นประมาณ
ร�อยละ 26 เช�นก�น จ5งอยากทราบว�าเหต�ใดส�ดส�วนต�นท�นขายไม�ลดลง เม��อรายได�เพ��มข5*น
 เหต�ใดค�าใช�จ�ายในการขายส7าหร�บรอบคร5�งป�แรกของป� 2555 ม�ส�ดส�วนเท�ยบก�บ
ต�นท�นขายส)งกว�าค�าใช�จ�ายในการขายส7าหร�บรอบคร5�งป�แรกของป� 2554

25



 ค�าใช�จ�ายภาษ�เง�นได�ค�ดเปFนร�อยละ 28 ของก7าไรก�อนภาษ�เง�นได�ในรอบคร5�งป�แรกของ
ป� 2554 ใกล�เค�ยงก�บอ�ตราภาษ�เง�นได�ท��ร�อยละ 30 ขณะท��ในรอบคร5�งป�แรกของป� 2555 ค�าใช�
จ�ายภาษ�เง�นได�ค�ดเปFนร�อยละ 25.6 ของก7าไรก�อนภาษ�เง�นได� ซ5�งเก�นกว�าอ�ตราภาษ�เง�นได�ร�อย
ละ 23 ของป� 2555 จ5งอยากทราบสาเหต�ท��บร�ษ�ทฯ จ�ายภาษ�เง�นได�เก�นกว�าอ�ตราร�อยละ 23 ใน
คร5�งป�แรกของป� 2555

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

 งบการเง�นของบร�ษ�ทฯ ได�ร�บการตรวจสอบ/สอบทานโดยผ)�ตรวจสอบบ�ญช�ร�บอน�ญาต
แล�ว ส7าหร�บค�าใช�จ�ายท��เพ��มข5*นมาจากการขยายสาขาท��มากข5*น ท7าให�ม�ภาระค�าใช�จ�ายเพ��มข5*น
จากการซ�*อท��ด�น การก�อสร�างอาคารสาขา ส�นค�าคงคล�ง รวมถ5งภาระดอกเบ�*ย 
 ในป� 2555 ร�ฐบาลได�ม�นโยบายปร�บอ�ตราค�าแรงข�*นต7�า บร�ษ�ทฯ จ5งได�ปร�บอ�ตราค�าแรง
ข�*นต7�าตามนโยบายร�ฐบาลในบางสาขาเช�นก�น

นายว�ท#ร ส�ร�ยวนาก�ล
ประธานเจ�าหน�าท()บร�หาร

 ส7าหร�บในช�วงก�อนป�ท��ผ�านมา บร�ษ�ทฯ ได�ใช�ส�ทธ�ประโยชน�จากการจดทะเบ�ยนใน
ตลาดหล�กทร�พย�แห�งประเทศไทย ท7าให�บร�ษ�ทฯ สามารถจ�ายภาษ�ได�ในอ�ตราร�อยละ 25 
อย�างไรกFตาม บร�ษ�ทฯ ม�ภาระรายจ�ายบางรายการซ5�งบร�ษ�ทฯ ไม�สามารถน7าไปห�กเปFนรายจ�าย
ทางภาษ�ได� ท7าให�บร�ษ�ทฯ ต�องจ�ายภาษ�ในอ�ตราเก�นกว�าร�อยละ 25 เช�นเด�ยวก�บในป� 2555 
บร�ษ�ทฯ สามารถจ�ายภาษ�เง�นได�ในอ�ตราร�อยละ 23 แต�บร�ษ�ทฯ ม�ภาระรายจ�ายบางรายการท��ไม�
สามารถห�กเปFนรายจ�ายทางภาษ�ได� ท7าให�อ�ตราภาษ�ท��ค7านวณจากหน�างบการเง�นส)งกว�าร�อย
ละ 23 
 ส7าหร�บค�าใช�จ�ายในการขายในรอบคร5�งป�แรกของป� 2555 ม�ส�ดส�วนส)งกว�าในรอบคร5�ง
ป�แรกของป� 2554 เน��องจากบร�ษ�ทฯ ม�การขยายสาขาหลายสาขา ท7าให�บร�ษ�ทฯ ม�ค�าใช�จ�ายใน
การโฆษณาเพ��มข5*น
 ในป� 2555 บร�ษ�ทฯ ม�ค�าใช�จ�ายเก��ยวก�บพน�กงานเพ��มข5*น เน��องจากนโยบายปร�บ
ค�าแรงข�*นต7�าของร�ฐบาล นอกจากน�*บร�ษ�ทฯ ย�งต�องปฏ�บ�ต�ตามมาตรฐานบ�ญช�ใหม�ในการบ�นท5ก
ค�าใช�จ�ายประมาณการส7าหร�บเง�นชดเชยส7าหร�บพน�กงาน

นายศ�กด�Dช�ย สก�ลศร(มนตร(
ผ#�ถ%อห��น

อ�างถ5งตารางโครงสร�างพน�กงานในหน�า 35 ของส��งท��ส�งมาด�วย 11 ของหน�งส�อเช�ญประช�ม 
จากการว�เคราะห�พบว�า ส7าหร�บสาขาเด�ม จ7านวนพน�กงานม�แนวโน�มลดลง ขณะท��สาขาใหม�ม�
จ7านวนพน�กงานส)งกว�า อยากทราบว�าเหต�ใดจ7านวนพน�กงานในสาขาเด�มจ5งลดลง

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

ส7าหร�บสาขาใหม� บร�ษ�ทฯ จ7าเปFนต�องม�พน�กงานจ7านวนส)งกว�าสาขาเด�ม เน��องจากพน�กงานใน
สาขาใหม�บางส�วนย�งไม�ช7านาญเท�าก�บสาขาเด�มในการให�บร�การ บร�ษ�ทฯ จ5งต�องจ�ดสรรจ7านวน
พน�กงานในสาขาใหม�ส)งกว�าสาขาเด�ม เพ��อให�สามารถรองร�บความต�องการของล)กค�าได� เม��อ
พน�กงานในสาขาใหม�ม�ความช7านาญแล�ว บร�ษ�ทฯ จ5งสามารถลดจ7านวนพน�กงานลงได� เพ��อลด
ค�าใช�จ�ายด�านพน�กงาน ท�*งน�* ส7าหร�บสาขาเด�มท��ม�จ7านวนพน�กงานลดลง ขณะท��รายได�ต�อสาขา
ส)งข5*น แสดงให�เหFนถ5งประส�ทธ�ภาพในการจ�ดการท��ด�ข5*น

นายว�ท#ร ส�ร�ยวนาก�ล
ประธานเจ�าหน�าท()บร�หาร

โดยเฉล��ย ส7าหร�บสาขาใหม� บร�ษ�ทฯ จะร�บพน�กงานประมาณ 145 คน ขณะท��สาขาร�อยเอFดใน
ช�วงหล�งม�การแยกส�วนสน�บสน�นออกไป หากผ)�ถ�อห��นเข�าไปเย��ยมชมสาขา อาจจะพบว�าม�
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พน�กงานเก�น 145 คน เน��องจากม�พน�กงาน PC จาก Supplier ซ5�งใส�เคร��องแบบเด�ยวก�นก�บพน�ก
งานบร�ษ�ทฯ ด�วย ท7าให�พน�กงานรวมของแต�ละสาขาอาจเก�น 200 คน อย�างไรกFตาม จ7านวน
พน�กงานของแต�ละสาขาอาจม�จ7านวนแตกต�างก�นออกไป โดยบร�ษ�ทฯ ก7าหนดจ7านวนพน�กงาน
ของแต�ละสาขาตามรายได�ของแต�ละสาขา และตามปร�มาณงานจร�งของแต�ละสาขา

นายธ(รชาต� ก�จร�6งเร%องไพศาล
ผ#�ถ%อห��น

 บร�ษ�ทฯ ม�นโยบายท��จะซ�*อท��ด�นส7าหร�บสาขาใหม�เช�นเด�ม หร�อเปล��ยนนโยบายเปFนการ
เช�าท��ด�น
 บร�ษ�ทฯ ม�แผนในการพ�ฒนาท��ด�นท��เม�องทองธาน�อย�างไร
 จากสภาวะการแข�งข�นท��ร�นแรงในป�จจ�บ�น โดยเฉพาะจากการขยายสาขาของไทว�สด� 
ก�อให�เก�ดอ�ปสรรคต�อการด7าเน�นงานของบร�ษ�ทฯ มากน�อยเพ�ยงใด

นายอภ�ส�ทธ�D ร�จ�เก(ยรต�ก�าจร
ประธานฯ

 บร�ษ�ทฯ ม�การพ�จารณาเปร�ยบเท�ยบข�อด�ข�อเส�ยระหว�างการซ�*อท��ด�นก�บการเช�าท��ด�น
มาโดยตลอด อย�างไรกFตาม ส7าหร�บสาขาท��เป�ดต�*งแต�อด�ตจนถ5งป�จจ�บ�น บร�ษ�ทฯ พ�จารณาแล�ว
เหFนว�าการซ�*อท��ด�นม�ค�าใช�จ�ายในระยะยาวต7�ากว�า ท7าให�บร�ษ�ทฯ ต�ดส�นใจซ�*อท��ด�น ท�*งน�* หากใน
อนาคตบร�ษ�ทฯ เหFนว�าการเช�าท��ด�นจะเปFนประโยชน�ต�อบร�ษ�ทฯ มากกว�าการเช�า บร�ษ�ทฯ กFอาจ
พ�จารณาเช�าท��ด�นแทนการซ�*อท��ด�น ส7าหร�บสาขาท��ม�อย)�ในป�จจ�บ�นและสาขาท��จะเป�ดใหม�จนถ5ง
ส�*นป� 2555 รวม 20 สาขา บร�ษ�ทฯ จ�ดหาท��ด�นด�วยการซ�*อท�*งหมด
 บร�ษ�ทฯ ม�ท��ด�นประมาณ 140 ไร�ท��เม�องทองธาน� โดยบร�ษ�ทเคยม�แผนพ�ฒนาท��ด�นผ�นน�*
ในช�วงหน5�งถ5งสองป�ท��แล�ว อย�างไรกFตามเน��องจากบร�ษ�ทฯ ม�แผนท��จะเร�งเป�ดสาขาในต�าง
จ�งหว�ดให�เรFวมากข5*น ท7าให�บร�ษ�ทฯ พ�จารณาหย�ดแผนการพ�ฒนาท��ด�นท��เม�องทองธาน�ไว�
ช��วคราว
 ในส�วนของสภาพการแข�งข�นในป�จจ�บ�น ด�วยประสบการณ�ของบร�ษ�ทฯ ในธ�รก�จค�า
ปล�กว�สด�ก�อสร�างและส�นค�าตกแต�งบ�านท��ม�มาอย�างยาวนานของบร�ษ�ทฯ บร�ษ�ทฯ สามารถให�
ความม��นใจต�อผ)�ถ�อห��นได�ว�า บร�ษ�ทฯ จะสามารถเต�บโตต�อไปได�ภายใต�สภาวะการแข�งข�นท��
ร�นแรงมากข5*น นอกจากน�*บร�ษ�ทฯ ย�งต�องขอขอบพระค�ณผ)�ถ�อห��นท�กท�านท��ได�อน�ม�ต�ให�เอสซ�จ� 
ด�สทร�บ�วช��น เข�ามาถ�อห��นเปFนพ�นธม�ตรร�วมท�นของบร�ษ�ทฯ จะช�วยเสร�มความแขFงแกร�งให�ก�บ
บร�ษ�ทฯ มากย��งข5*น ด�วยการบร�หารจ�ดการร�วมก�นอย�างม�ประส�ทธ�ภาพ

เม��อท��ประช�มไม�ม�ค7าถามหร�อข�อเสนอแนะแล�ว ประธานฯ จ5งกล�าวขอบค�ณผ)�ถ�อห��นและผ)�ร�บมอบฉ�นทะ ท��ได�สละเวลาอ�นม�ค�ามา
เข�าร�วมประช�มว�สาม�ญผ)�ถ�อห��นคร�*งท�� 1/2555 และกล�าวป�ดประช�ม

ป�ดประช�ม   ประธานกล�าวป�ดประช�มเวา 11.40 น.

                                                                
(นายอภ�ส�ทธ�K    ร�จ�เก�ยรต�ก7าจร)

ประธานกรรมการบร�ษ�ท
ประธานในท��ประช�ม
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ส��งท��ส�งมาด�วย   3  
 (F 53-4)

แบบรายงานการเพ��มท�น
บร�ษ�ท  สยามโกลบอลเฮ�าส� จ�าก�ด (มหาชน)

ว�นท"�  21 ก�มภาพ�นธ�  2556

ข�าพเจ�าบร�ษ�ท สยามโกลบอลเฮ�าส$ จ%าก�ด (มหาชน) ขอรายงานมต�คณะกรรมการคร�-งท�� 1/2556   เม2�อ ว�นท�� 21 ก3มภาพ�นธ$ 2556 
เก��ยวก�บการเพ��มท3น  / จ�ดสรรห3�นเพ��มท3นด�งต�อไปน�-

1.  การเพ��มท�น
ท��ประช3มคณะกรรมการได�ม�มต�ให�เพ��มท3นจดทะเบ�ยนของบร�ษ�ทจาก 2,239,999,926.00 บาท เป=น 2,613,333,247.00 บาท 

โดยออกห3�นสาม�ญ จ%านวน 373,333,321 ห3�น ม@ลค�าท��ตราไว�ห3�นละ 1 บาท รวม 373,333,321.00 บาท 
2. การจ�ดสรรห��นเพ��มท�น

ท��ประช3มคณะกรรมการได�ม�มต�ให�จ�ดสรรห3�นสาม�ญ  จ%านวน   373,333,321  ห3�น   ม@ลค�าท��ตราไว�ห3�นละ  1  บาท  รวม 
373,333,321.00 บาท โดยม�รายละเอ�ยดด�งต�อไปน�-

2.1  รายละเอ�ยดการจ�ดสรร 
จ�ดสรรให�แก, จ�านวนห��น อ�ตราส,วน

(เด�ม : 
ใหม,)

ราคาขาย
ต,อห��น 
(บาท)

ว�น เวลา จองซ23อ และช�าระเง�น
ค,าห��น

หมายเหต�

รองร�บการจ�ายป�นผล
แก�ผ@�ถ2อห3�นเด�ม

358,611,964 บร�ษ�ทฯจ�ายห3�นป�นผลให�แก�ผ@�ถ2อห3�น
เด�ม ในอ�ตราส�วน 6 ห3�นเด�ม ต�อ 1 
ห3�นป�นผล

   หมายเหต3 1

เพ2�อรองร�บการ
ปร�บส�ทธ�ของ
GLOBAL-W

14,721,357 บร�ษ�ทฯปร�บส�ทธ�ของผ@�
ถ2อ GLOBAL-W ให�สอดคล�องก�บ
เง2�อนไขการปร�บส�ทธ�ใหม�ตามมต�ท��
ประช3มคณะกรรมการบร�ษ�ทฯคร�-งท�� 
1/2556

  หมายเหต3 2

หมายเหต� :  
1/  บร�ษ�ทฯก�าหนดรายช��อผ��ถ�อห��นท �ม ส�ทธ�ร�บห��นป�นผลในว�นท � 11 ม นาคม  2556 และรวบรวมรายช��อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หล�กทร�พย1และ

ตลาดหล�กทร�พย1 พ.ศ.2535 ด�วยว�ธ ป�ดสม�ดทะเบ ยน ในว�นท � 12 ม นาคม  2556  และก�าหนดว�นจ5ายป�นผลเป6นว�นท �  3 พฤษภาคม 2556
2/ บร�ษ�ทฯปร�บส�ทธ�ให�แก5ผ��ถ�อใบส�าค�ญแสดงส�ทธ�ท �จะซ�;อห��นสาม�ญของบร�ษ�ทฯคร�;งท � 1 (GLOBAL-W) ตามเง��อนไขการปร�บส�ทธ�   จากเด�มอ�ตราการ

ใช�ส�ทธ�ค�อ 1 หน5วยใบส�าค�ญแสดงส�ทธ� : 1.2 ห��นสาม�ญ  ปร�บใหม5เป6น 1 หน5วยใบส�าค�ญแสดงส�ทธ� : 1.400 ห��นสาม�ญ และปร�บราคาการใช�ส�ทธ�ใหม5 จากเด�ม  
6.25 บาท ต5อห��น  ปร�บใหม5เป6น 5.357 บาท ต5อห��น

2.2  การด%าเน�นการของบร�ษ�ท กรณ�ท��ม�เศษของห3�น
ในกรณ�ท��ห3�นสาม�ญท��เก�ดจากการจ�ายห3�นป�นผลค%านวณได�ออกมาเป=นเศษของห3�น  บร�ษ�ทฯจะจ�ายเป=นเง�นสดให�แทน

การจ�ายห3�นป�นผล  ในอ�ตราห3�นละ 0.1666666666666670 บาท 
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2.3  จ%านวนห3�นคงเหล2อท��ย�งม�ได�จ�ดสรร 
-ไม�ม�-

3. ก�าหนดว�นประช�มผ8�ถ2อห��นเพ2�อขออน�ม�ต�การเพ��มท�น/จ�ดสรรห��นเพ��มท�น
ก%าหนดว�นประช3มสาม�ญผ@�ถ2อห3�นประจ%าป� 2556 ในว�นท�� 4 เมษายน  2556 เวลา 13.30 น. ณ ห�องเจ�าพระยาบอลร@ม ช�-น 2 

โรงแรมเจ�าพระยาปาร$ค เลขท�� 247 ถนนร�ชดาภ�เษก ด�นแดง กร3งเทพมหานคร โดยก%าหนดรายช2�อผ@�ถ2อห3�นท��ม�ส�ทธ�เข�าร�วมประช3มสาม�ญผ@�
ถ2อห3�นประจ%าป�  2556  ในว�นจ�นทร$ท��  11 ม�นาคม 2556 และให�รวบรวมรายช2�อตามมาตรา 225 ของพระราชบ�ญญ�ต�หล�กทร�พย$และ
ตลาดหล�กทร�พย$ พ.ศ.2535 โดยว�ธ�ป�ดสม3ดทะเบ�ยนพ�กการโอนห3�นในว�นอ�งคารท�� 12 ม�นาคม 2556

4. การขออน�ญาตเพ��มท�น/จ�ดสรรห��นเพ��มท�น ต,อหน,วยงานราชการท"�เก"�ยวข�อง และเง2�อนไข การขอน�ญาต
4.1 การขออน3ม�ต�จากท��ประช3มสาม�ญผ@�ถ2อห3�นประจ%าป� 2556 
4.2 การด%าเน�นการจดทะเบ�ยนการเพ��มท3นต�อกระทรวงพาณ�ชย$ และแก�ไข บร�คณฑ$สนธ� ตลอดจนเอกสารอ2�นท��

เก��ยวข�องก�บการเพ��มท3นของบร�ษ�ทฯ
4.3 การขออน3ญาตจากตลาดหล�กทร�พย$  ในการน%าห3�นสาม�ญเพ��มท3นท��ออกใหม�เข�าจดทะเบ�ยนก�บตลาดหล�กทร�พย$ 

5. ว�ตถ�ประสงค�ของการเพ��มท�น และการใช�เง�นท�นในส,วนท"�เพ��ม
5.1 เพ2�อจ�ดสรรห3�นป�นผลให�แก�ผ@�ถ2อห3�นของบร�ษ�ท เพ2�อเป=นการตอบแทนการลงท3นแก�ผ@�ถ2อห3�นโดยการจ�ายห3�นป�นผลแทน

การจ�ายเง�นสด
5.2 เพ2�อรองร�บการปร�บส�ทธ�ของผ@�ถ2อใบส%าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ2-อห3�นสาม�ญเพ��มท3นของบร�ษ�ทฯ  คร�-งท�� 1 (GLOBAL-W) 

6. ประโยชน�ท"�บร�ษ�ทจะพ>งได�ร�บจากการเพ��มท�น/จ�ดสรรห��นเพ��มท�น
6.1 เพ2�อเพ��มสภาพคล�องในห3�นของบร�ษ�ทฯ
6.2 เพ2�อร�กษาสภาพคล�องของเง�นท3นหม3นเว�ยนของบร�ษ�ทฯ

7. ประโยชน�ท"�ผ8�ถ2อห��นจะพ>งได�ร�บจากการเพ��มท�น/จ�ดสรรห��นเพ��มท�น
7.1 นโยบายเง�นป�นผล 
บร�ษ�ทฯม�นโยบายจ�ายเง�นป�นผลในแต�ละป�ในอ�ตราไม�น�อยกว�าร�อยละ 30 ของก%าไรส3ทธ�ท��เหล2อจากห�กเง�นส%ารองต�างๆ 

ท3กประเภทตามท��ได�ก%าหนดไว�ในข�อบ�งค�บของบร�ษ�ทฯตามกฎหมาย  หากไม�ม�เหต3จ%าเป=นอ2�นใดและการจ�ายเง�นป�นผลน�-นไม�ม�ผลกระทบต�อ
การด%าเน�นงานของบร�ษ�ทฯอย�างม�น�ยส%าค�ญ

7.2 ส�ทธ�ของผ@�ถ2อห3�น
ผ@�ถ2อห3�นท��ได�ร�บส�ทธ�การจ�ดสรรห3�นป�นผล  และ  ผ@�ท��ใช�ส�ทธ�ตามใบส%าค�ญแสดงส�ทธ�ท��จะซ2-อห3�นสาม�ญของบร�ษ�ทคร�-งท�� 1 

(“ใบส%าค�ญแสดงส�ทธ�คร�-งท�� 1” หร2อ “GLOBAL-W”) จะม�ส�ทธ�ได�ร�บเง�นป�นผลของบร�ษ�ทในอนาคต

8. รายละเอ"ยดอ2�นใดท"�จ�าเปAนส�าหร�บผ8�ถ2อห��นเพ2�อใช�ประกอบการต�ดส�นใจในการอน�ม�ต�การเพ��มท�น /จ�ดสรรห��นเพ��ม
ท�น 

-ไม�ม�
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9. ตารางระยะเวลาการด�าเน�นการในกรณ"ท"�คณะกรรมการบร�ษ�ทม"มต�ให�เพ��มท�น/จ�ดสรรห��นเพ��มท�น

1. ว�นประช3มคณะกรรมการคร�-งท�� 1/2556        ว�นท��  21 ก3มภาพ�นธ$  2556
2. ก%าหนดรายช2�อผ@�ถ2อห3�นท��ม�ส�ทธ�เข�าร�วมประช3มสาม�ญผ@�ถ2อห3�น         ว�นท�� 11 ม�นาคม  2556
3. รวบรวมรายช2�อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หล�กทร�พย$ฯโดยว�ธ�ป�ดสม3ดทะเบ�ยนพ�กการโอน
ห3�น ส%าหร�บการประช3มสาม�ญผ@�ถ2อห3�น

        ว�นท�� 12 ม�นาคม  2556

4. ก%าหนดว�นประช3มสาม�ญผ@�ถ2อห3�นประจ%าป� 2556          ว�นท��  4 เมษายน  2556
5. ก%าหนดรายช2�อผ@�ม�ส�ทธ�ร�บป�นผล         ว�นท��  11 ม�นาคม  2556
6. รวบรวมรายช2�อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หล�กทร�พย$ฯ โดยว�ธ�ป�ดสม3ดทะเบ�ยนพ�กการโอน
ห3�น  ส%าหร�บการร�บป�นผล

        ว�นท�� 12 ม�นาคม  2556

7. ก%าหนดจ�ายป�นผล           ว�นท�� 3 พฤษภาคม 2556

บร�ษ�ทขอร�บรองว�าสารสนเทศในแบบรายงานน�-ถ@กต�องและครบถ�วนท3กประการ

    …......……………………......................
     ( นายว�ท@ร  ส3ร�ยวนาก3ล )
      ประธานเจ�าหน�าท��บร�หาร

      บร�ษ�ท สยามโกลบอลเฮ�าส$ จ%าก�ด(มหาชน)
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ส��งท��ส�งมาด�วย   4  

ข�อม�ลบ�คคลท��ได�ร�บการเสนอช��อให�เข�าด�ารงต�าแหน�งกรรมการแทนกรรมการท��ครบก�าหนดตามวาระ

1.ประว�ต$บ�คคลท��ได�ร�บการเสนอช��อเป%นกรรมการ

       1.1  นายอภ$ส$ทธ$*  ร�จ$เก�ยรต$ก�าจร อาย�   67    ป�
          ประเภทกรรมการท��จะเสนอแต�งต� ง : กรรมการ

การศ.กษา :
ปร�ญญาโท   ว�ศวกรรมศาสตร% LAMA UNIVERSITY TEXAS
ปร�ญญาตร�   ว�ศวกรรมศาสตร%  ภาคว�ชาโยธา มหาว�ทยาล�ยขอนแก�น

การอบรมบทบาทหน�าท��กรรมการ :
ประกาศน�ยบ�ตร Director Accreditation Program ร��นท�� 21/2004 สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย

ต�าแหน�งในบร$ษ�ท :
ประธานกรรมการบร�ษ�ท /กรรมการอ�สระ บมจ.สยามโกลบอลเฮ�าส% 2551 – ป�จจ�บ�น

ต�าแหน�งงานในก$จการอ��น :
ดRารงตRาแหน�งกรรมการในบร�ษ�ทจดทะเบ�ยนในตลาดหล�กทร�พย% 2 แห�ง และบร�ษ�ทท��ไม�ได�จดทะเบ�ยนใน

ตลาดหล�กทร�พย%อ�ก 4 แห�ง ด�งน� 
บร�ษ�ทฯจดทะเบ�ยนในตลาดหล�กทร�พย%  
ประธานกรรมการ บมจ.พ�เออ� (ประเทศไทย)  (2551 - ป�จจ�บ�น)
กรรมการ บมจ.ไทยออยล% (2554 - ป�จจ�บ�น)
บร�ษ�ทฯท��ไม�ได�จดทะเบ�ยนในตลาดหล�กทร�พย%  
กรรมการ บจก.ไทยลY�บเบส ( 2549 - ป�จจ�บ�น)
กรรมการ บมจ.ซ�ออยล%  (2549- ป�จจ�บ�น)
กรรมการ บมจ.ไทยโรตาร�� เอ\นจ�เน�ยร��ง (2549 - ป�จจ�บ�น)
ประธานกรรมการ บจก.อ�โค�ไลท%ต� ง (2549 – ป�จจ�บ�น)

จRานวนวาระและจRานวนป�ท��กรรมการเคยดRารงตRาแหน�ง จRานวน  5  วาระ ได�แก�ป�  2551 - 2555 

การเข�าร�วมประช�มในรอบป�ท��ผ�านมา : 
การประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ทฯจ�ดประช�มท� งหมด  9  คร� ง กรรมการเข�าประช�มจRานวน   9  คร� ง

จ�านวนห��นท��ถ�อครอง : ไม�ม�
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จ�านวน GLOBAL-W : ไม�ม�

1.2  รศ.พรส$ร$  ท$วาวรรณวงศ= อาย�    60   ป� 
ประเภทกรรมการท��จะเสนอแต�งต� ง : กรรมการ

การศ.กษา :
ปร�ญญาโท  M.B.A. (FINANCE) UNIVERSITY OF WISCONSIN AT MADISON U.S.A.
ปร�ญญาตร�  เก�ยรต�น�ยมเหร�ยญทอง บ�ญช�บ�ณฑ�ต คณะพาณ�ชยศาสตร%และการบ�ญช� จ�ฬาลงกรณ%มหาว�ทยาล�ย

การอบรมบทบาทหน�าท��กรรมการ :
ประกาศน�ยบ�ตร Director Accreditation Program ร��นท�� 17/2002 สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย

ต�าแหน�งในบร$ษ�ท :
กรรมการตรวจสอบและบร�หารความเส��ยง /กรรมการอ�สระ บมจ.สยามโกลบอลเฮ�าส% ป� 2551 - ป�จจ�บ�น

ต�าแหน�งงานในก$จการอ��น  : 
ไม�ม�การดRารงตRาแหน�งเป\นกรรมการ /ผY�บร�หารในก�จการอg�น

จRานวนวาระและจRานวนป�ท��กรรมการเคยดRารงตRาแหน�ง จRานวน  5   วาระ ได�แก�ป� 2551-2555 

การเข�าร�วมประช�มในรอบป�ท��ผ�านมา :
การประช�มคณะกรรมการตรวจสอบฯ บร�ษ�ทฯจ�ดประช�มท� งหมด  5  คร� ง กรรมการเข�าประช�มจRานวน   4  คร� ง
การประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ทฯจ�ดประช�มท� งหมด   9 คร� ง กรรมการเข�าประช�มจRานวน   8  คร� ง

จ�านวนห��นท��ถ�อครอง : ไม�ม�
จ�านวน GLOBAL-W : ไม�ม�
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1.3  นายอนว�ช  ส�ร$ยวนาก�ล อาย�   53   ป�
ประเภทกรรมการท��จะเสนอแต�งต� ง : กรรมการ

การศ.กษา : ระด�บก�อนอ�ดมศiกษา

การอบรมบทบาทหน�าท��กรรมการ:
ประกาศน�ยบ�ตร  Director Accreditation Program ร��นท�� 68/2008 สมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย

ต�าแหน�งในบร$ษ�ท :
กรรมการบร�ษ�ท
กรรมการบร�หาร / รองประธานเจ�าหน�าท��บร�หารฝ�ายจ�ดซg อ บมจ.สยามโกลบอลเฮ�าส%  2540 - ป�จจ�บ�น

ต�าแหน�งงานในก$จการอ��น : 
ดRารงตRาแหน�งกรรมการในบร�ษ�ทท��ไม�ได�จดทะเบ�ยนในตลาดหล�กทร�พย% 4 แห�ง ด�งน�  
กรรมการ  บจก.สยามโกลบอลเอ\นจ�เน�ยร��ง
กรรมการ บจก.อ�นเตอร%คอนกร�ตอ�ตสาหกรรม
กรรมการ โกลบอลคอนกร�ต
กรรมการ บจก.สยามโกลบอลแอทเซท

จRานวนวาระและจRานวนป�ท��กรรมการเคยดRารงตRาแหน�ง จRานวน  5   วาระ ได�แก�ป� 2551-2555 

การเข�าร�วมประช�มในรอบป�ท��ผ�านมา :
การประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ท บร�ษ�ทฯจ�ดประช�มท� งหมด  9  คร� ง กรรมการเข�าประช�มจRานวน   8  คร� ง
การประช�มคณะกรรมการบร�หาร บร�ษ�ทฯจ�ดประช�มท� งหมด  8   คร� ง กรรมการเข�าประช�มจRานวน   8  คร� ง

จ�านวนห��นท��ถ�อครอง :  270,942,964   ห��น  ค$ดเป%น  12.59 %
จ�านวน GLOBAL-W : 2,000,000 หน�วย ค$ดเป%น    2.72 % 
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                                                                                                    ส��งท��ส�งมาด�วย   5  

ข�อบ�งค�บบร	ษ�ทท�เก�ยวข�องก�บการประช�มผ��ถ�อห��น
การประช�มผ��ถ�อห��น

        ข�อ 35.  คณะกรรมการต�องจ�ดให�ม�การประช!มผ#�ถ%อห!�นเป(นการประช!มสาม�ญประจ*าป�ภายในส��(4)เด%อน น�บแต�ว�นส�1นส!ดของรอบ
ป�บ�ญช�ของบร�ษ�ท

การประช!มผ#�ถ%อห!�นคราวอ%�นนอกจากวรรคหน3�ง  ให�เร�ยกว�าการประช!มว�สาม�ญ โดยคณะกรรมการจะเร�ยกประช!มผ#�ถ%อห!�นเป(นการ
ประช!มว�สาม�ญเม%�อใดก(ได�ส!ดแต�จะเห(นสมควร

ผ#�ถ%อห!�นซ3�งม�ห!�นน�บรวมก�นได�ไม�น�อยกว�าหน3�งในห�า (1/5) ของจ*านวนห!�นท��จ*าหน�ายได�ท�1งหมด หร%อผ#�ถ%อห!�นจ*านวนไม�น�อยกว�าย��ส�บ
ห�า(25) คน ซ3�งม�ห!�นน�บรวมก�นได�ไม�น�อยกว�าหน3�งในส�บ(1/10) ของจ*านวนห!�นท��จ*าหน�ายได�ท�1งหมดจะเข�าช%�อก�นท*าหน�งส%อ ขอให�คณะ
กรรมการเร�ยกประช!มผ#�ถ%อห!�นเป(นการประช!มว�สาม�ญเม%�อใดก(ได� แต�ต�องระบ!เหต!ผลในการท��ขอให�เร�ยกประช!มไว�ให�ช�ดเจนในหน�งส%อด�ง
กล�าวด�วย ในกรณ�เช�นน�1 คณะกรรมการต�องจ�ดให�ม�การประช!มผ#�ถ%อห!�นภายในหน3�ง(1) เด%อน น�บแต�ว�นท��ได�ร�บหน�งส%อน�1นจากผ#�ถ%อห!�นด�ง
กล�าว

ข�อ 36.  ในการเร�ยกประช!มผ#�ถ%อห!�น ให�คณะกรรมการจ�ดท*าเป(นหน�งส%อน�ดประช!มโดยระบ!สถานท�� ว�น เวลา ระเบ�ยบวาระการ
ประช!ม และเร%�องท��จะเสนอต�อท��ประช!มพร�อมด�วยรายละเอ�ยดตามสมควร โดยระบ!ให�ช�ดเจนว�าเป(นเร%�องท��จะเสนอเพ%�อทราบ เพ%�ออน!ม�ต� 
หร%อเพ%�อพ�จารณา แล�วแต�กรณ� รวมท�1งความเห(นของคณะกรรมการในเร%�องด�งกล�าว และจ�ดส�งให�ผ#�ถ%อห!�นและนายทะเบ�ยนทราบไม�น�อย
กว�าเจ(ด(7) ว�นก�อนว�นประช!ม ท�1งน�1 ให�ลงโฆษณาค*าบอกกล�าวน�ดประช!มในหน�งส%อพ�มพ@ก�อนว�นประช!มไม�น�อยกว�าสาม(3) ว�น เป(นเวลา
ต�ดต�อก�นไม�น�อยกว�าสาม(3) ว�น

ท�1งน�1 สถานท��ท��จะใช�เป(นท��ประช!มจะอย#�ในจ�งหว�ดอ�นเป(นท��ต�1งส*าน�กงานใหญ�ของบร�ษ�ท หร%อท��อ%�นใดตามท��คณะกรรมการจะ
ก*าหนดก(ได�

ข�อ 37.  ในการประช!มผ#�ถ%อห!�น ต�องม�ผ#�ถ%อห!�นและผ#�ร�บมอบฉ�นทะจากผ#�ถ%อห!�น (ถ�าม�) มาประช!มไม�น�อยกว�าย��ส�บห�า(25) คน หร%อ
ไม�น�อยกว�าก3�งหน3�งของจ*านวนผ#�ถ%อห!�นท�1งหมด และต�องม�ห!�นน�บรวมก�นได�ไม�น�อยกว�าหน3�งในสาม(1/3) ของจ*านวนห!�นท��จ*าหน�ายได�แล�ว
ท�1งหมดจ3งจะครบเป(นองค@ประช!ม

ในกรณ�ท��ปรากฏว�าการประช!มผ#�ถ%อห!�นคร�1งใด เม%�อล�วงเวลาน�ดไปแล�วถ3งหน3�ง(1) ช��วโมง จ*านวนผ#�ถ%อห!�นซ3�งมาเข�าร�วมประช!มไม�
ครบเป(นองค@ประช!มตามท��ก*าหนดไว�ในวรรคหน3�ง  หากว�าการประช!มผ#�ถ%อห!�นได�เร�ยกน�ดเพราะผ#�ถ%อห!�นร�องขอ ให�การประช!มเป(นอ�นระง�บไป 
ถ�าการประช!มผ#�ถ%อห!�นน�1นม�ใช�เป(นการเร�ยกประช!มเพราะผ#�ถ%อห!�นร�องขอ ให�น�ดประช!มใหม� และในกรณ�น�1ให�ส�งหน�งส%อน�ดประช!มไปย�งผ#�ถ%อ
ห!�นไม�น�อยกว�าเจ(ด(7) ว�น ก�อนว�นประช!ม ในการประช!มคร�1งหล�งน�1ไม�บ�งค�บว�าจะต�องครบองค@ประช!ม

ข�อ 38.  ให�ประธานกรรมการเป(นประธานท��ประช!มผ#�ถ%อห!�น ในกรณ�ท��ประธานกรรมการไม�อย#�ในท��ประช!มหร%อไม�สามารถปฏ�บ�ต�
หน�าท��ได� ให�รองประธานกรรมการเป(นประธานในท��ประช!ม ถ�าไม�ม�รองประธานกรรมการหร%อม�แต�ไม�อย#�ในท��ประช!มหร%อไม�สามารถปฏ�บ�ต�
หน�าท��ได�ให�ท��ประช!มเล%อกผ#�ถ%อห!�นซ3�งมาประช!มคนใดคนหน3�งมาเป(นประธานในท��ประช!มด�งกล�าว

ข�อ 39.  ในการออกเส�ยงลงคะแนนในท��ประช!มผ#�ถ%อห!�น ให�ถ%อว�าห!�นหน3�งม�เส�ยงหน3�ง และผ#�ถ%อห!�นคนใดม�ส�วนได�เส�ยเป(นพ�เศษใน
เร%�องใด ผ#�ถ%อห!�นคนน�1นไม�ม�ส�ทธ�ออกเส�ยงลงคะแนนในเร%�องน�1น นอกจากการออกเส�ยงเล%อกต�1งกรรมการ และมต�ของท��ประช!มผ#�ถ%อห!�นจะ
ต�องประกอบด�วยคะแนนเส�ยงด�งต�อไปน�1

(1)  ในกรณ�ปกต� ให�ถ%อคะแนนเส�ยงข�างมากของผ#�ถ%อห!�นซ3�งมาประช!มและออกเส�ยงลงคะแนน ถ�าม�คะแนนเส�ยงเท�าก�น  
ให�ประธานในท��ประช!มออกเส�ยงเพ��มข31นอ�กเส�ยงเป(นเส�ยงช�1ขาด
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(2)  ในกรณ�ด�งต�อไปน�1 ให�ถ%อคะแนนเส�ยงไม�น�อยกว�าสามในส�� (3/4) ของจ*านวนเส�ยงท�1งหมดของผ#�ถ%อห!�นซ3�งมาประช!ม
และม�ส�ทธ�ออกเส�ยงลงคะแนน

       (ก)  การขายหร%อโอนก�จการของบร�ษ�ทท�1งหมดหร%อบางส�วนท��ส*าค�ญให�แก�บ!คคลอ%�น
       (ข)  การซ%1อหร%อร�บโอนก�จการของบร�ษ�ทเอกชน หร%อบร�ษ�ทมหาชนอ%�นมาเป(นของบร�ษ�ท
       (ค)  การท*า แก�ไข หร%อยกเล�กส�ญญาเก��ยวก�บการให�เช�าก�จการของบร�ษ�ทท�1งหมดหร%อบางส�วนท��ส*าค�ญ การมอบ

หมายให�บ!คคลอ%�นใดเข�าจ�ดการธ!รก�จของบร�ษ�ท หร%อการควบรวมก�จการก�บบ!คคลอ%�น โดยม�ว�ตถ!ประสงค@เพ%�อการแบ�งผลก*าไรขาดท!นก�น
       (ง)  การแก�ไขเพ��มเต�มหน�งส%อบร�คณห@สนธ� หร%อข�อบ�งค�บของบร�ษ�ท
       (จ)  การเพ��มหร%อลดท!นจดทะเบ�ยนของบร�ษ�ท
       (ฉ)  การเล�กบร�ษ�ท
       (ช)  การออกห!�นก#�ของบร�ษ�ท
       (ซ)  การควบรวมก�จการบร�ษ�ทก�บบร�ษ�ทอ%�น

ข�อ 40.  ก�จการท��ท��ประช!มผ#�ถ%อห!�นสาม�ญประจ*าป�พ3งเร�ยกประช!มม�ด�งน�1
(1)  พ�จารณารายงานของคณะกรรมการท��แสดงถ3งก�จการของบร�ษ�ทในรอบป�ท��ผ�านมา
(2)  พ�จารณาอน!ม�ต�งบด!ลและบ�ญช�ก*าไรขาดท!นของรอบป�บ�ญช�ท��ผ�านมา
(3)  พ�จารณาอน!ม�ต�จ�ดสรรเง�นก*าไร และการจ�ายเง�นป�นผล
(4)  พ�จารณาเล%อกต�1งกรรมการใหม�แทนกรรมการท��พ�นจากต*าแหน�งตามวาระ และก*าหนดค�าตอบแทนกรรมการ
(5)  พ�จารณาแต�งต�1งผ#�สอบบ�ญช�และก*าหนดจ*านวนเง�นค�าสอบบ�ญช� และก�จการอ%�น ๆ
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ส��งท��ส�งมาด�วย   6  
ว�ธ�การลงทะเบ�ยนการเข�าร�วมประช�มผ��ถ�อห��นและการมอบฉ�นทะ

1.  การลงทะเบ�ยน
-  ผ��ถ�อห��นหร�อผ��ร�บมอบฉ�นทะสามารถลงทะเบ�ยนและย��นเอกสาร หร�อหล�กฐานเพ��อการตรวจสอบ ณ สถานท��ประช�ม ก�อนเวลา

ประช�ม ได�ต�+งแต�เวลา 12.30 น ของว�นท�� 4  เมษายน  2556
2.  การเข�าประช�มด�วยตนเอง
-  ให�แสดงบ�ตรประจ6าต�วประชาชน หร�อบ�ตรประจ6าต�วช�าราชการฉบ�บจร�ง หร�อหน�งส�อเด�นทางฉบ�บจร�ง (กรณ�ผ��ถ�อห��นเป8นชาว

ต�างประเทศ) เพ��อลงทะเบ�ยน ในกรณ�แก�ไขช��อ – สก�ล ต�องแสดงหล�กฐานร�บรองการเปล��ยนแปลงด�งกล�าวด�วย
3. การมอบฉ�นทะ 
- ผ��ถ�อห��นมอบฉ�นทะจะต�องมอบฉ�นทะให�ผ��ร�บมอบฉ�นทะเพ�ยงรายเด�ยวเข�าร�วมประช�มและออกเส�ยงลงคะแนนตามแบบหน�งส�อ

มอบฉ�นทะท��แนบมาพร�อมน�+
-  กรณ�ท��ผ��ถ�อห��นประสงค=จะมอบฉ�นทะให�ก�บกรรมการอ�สระ  สามารถมอบฉ�นทะให�:-
1) รศ.พรส�ร�   ท�วาวรรณวงศ=  กรรมการอ�สระและกรรมการตรวจสอบและบร�หารความเส��ยงเป8นผ��ร�บมอบฉ�นทะหร�อ     
2) นายส�รศ�กด�?   จ�นโทร�  กรรมการอ�สระและกรรมการตรวจสอบและบร�หารความเส��ยง เป8นผ��ร�บมอบฉ�นทะ

เพ��อความสะดวก โปรดส�งหน�งส�อมอบฉ�นทะและเอกสารหร�อหล�กฐานมาย�งบร�ษ�ท ก�อนว�นประช�มล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 1 ว�น โดยกรอก
ข�อม�ลและลงลายม�อช��อให�ครบถ�วน หากม�การแก�ไข หร�อข�ดลบข�อความส6าค�ญ ผ��มอบฉ�นทะต�องลงนามก6าก�บไว�ท�กแห�ง หน�งส�อมอบฉ�นทะ
ต�องต�ดอากรแสตมป= 20 บาท

เอกสารท�(ต�องใช�ประกอบการมอบฉ�นทะ

(1) กรณ�ผ��มอบฉ�นทะเป-นบ�คคลธรรมดา  ผ��มอบฉ�นทะจะต�องจ�ดส�งเอกสารด�งต�อไปน�+
- หน�งส�อมอบฉ�นทะ (ตามแบบท��ส�งมาพร�อมหน�งส�อเช�ญประช�ม) ซC�งลงนามโดยผ��มอบฉ�นทะและป�ดอากรแสตมป=เร�ยบร�อยแล�ว
- ส6าเนาบ�ตรประจ6าต�วประชาชน หร�อบ�ตรประจ6าต�วข�าราชการ หร�อส6าเนาหน�งส�อเด�นทาง (ในกรณ�ผ��มอบฉ�นทะเป8นชาวต�าง

ประเทศ) ของผ��มอบฉ�นทะ พร�อมลงนามร�บรองส6าเนาถ�กต�องโดยผ��มอบฉ�นทะ
- ผ��ร�บมอบฉ�นทะต�องแสดงบ�ตรประจ6าต�วประชาชน หร�อบ�ตรประจ6าต�วข�าราชการฉบ�บจร�ง หร�อหน�งส�อเด�นทางฉบ�บจร�ง (ใน

กรณ�ผ��มอบฉ�นทะเป8นชาวต�างประเทศ)  เพ��อลงทะเบ�ยน

(2)  กรณ�มอบฉ�นทะเป-นน�ต�บ�คคล ผ��มอบฉ�นทะจะต�องจ�ดส�งเอกสารปละผ��ร�บมอบฉ�นทะต�องแสดงเอกสารด�งต�อไปน�+
-  หน�งส�อมอบฉ�นทะ (ตามแบบท��ส�งมาพร�อมหน�งส�อเช�ญประช�ม) ซC�งลงนามโดยผ��ม�อ6านาจลงนามผ�กพ�นน�ต�บ�คคลตราหน�งส�อ

ร�บรองน�ต�บ�คคล พร�อมประท�บตราส6าค�ญของน�ต�บ�คคล (ถ�าม�) และป�ดอากรแสตมป=เร�ยบร�อยแล�ว
-  ส6าเนาบ�ตรประจ6าต�ว (ตามท��ก6าหนดในข�อ 2  ) ของผ��ม�อ6านาจลงนามในหน�งส�อมอบฉ�นทะ พร�องร�บรองส6าเนาถ�กต�อง
-  กรณ�ผ��มอบฉ�นทะเป8นน�ต�บ�คคลท��จดทะเบ�ยนในประเทศไทย ให�แนบส6าเนาหน�งส�อร�บรองน�ต�บ�คคลซC�งร�บรองส6าเนาถ�กต�อง โดย

ผ��ม�อ6านาจลงนามผ�กพ�นน�ต�บ�คคลน�+น พร�อมประท�บตราส6าค�ญของน�ต�บ�คคล (ถ�าม�) 
-  กรณ�ผ��มอบอ6านาจเป8นน�ต�บ�คคลท��จดทะเบ�ยนในต�างประเทศ ให�แนบส6าเนาหน�งส�อร�บรองการเป8น น�ต�บ�คคล ซC�งออกโดยหน�วย

งานราชการท��ม�อ6านาจของประเทศท��น�ต�บ�คคลน�+นต�+งอย�� หน�งส�อร�บรองการเป8นน�ต�บ�คคลด�งกล�าวจะต�องผ�านการร�บรองจากโนตาร�พ�บบล�ค  
(Notary Public) หร�อหน�วยราชการท��ม�อ6านาจไม�เก�น 3 เด�อน

-  ส6าหร�บน�ต�บ�คคลต�างประเทศ เอกสารใดท��ม�ได�ม�ต�นฉบ�บเป8นภาษาอ�งกฤษ จะต�องจ�ดท6าค6าแปลเป8นภาษาอ�งกฤษแนบมา

36



พร�อมด�วย และให�ผ��ม�อ6านาจลงนามผ�กพ�นน�ต�บ�คคลน�+น ลงนามร�บรองความถ�กต�องของค6าแปล
-  ผ��ร�บมอบฉ�นทะต�องแสดงบ�ตรประจ6าต�วประชาชน หร�อบ�ตรประจ6าต�วข�าราชการฉบ�บจร�ง หร�อหน�งส�อเด�นทางฉบ�บจร�ง (ใน

กรณ�ผ��ร�บมอบฉ�นทะเป8นชาวต�างประเทศ) เพ��อลงทะเบ�ยน
(3)  กรณ�ผ��มอบฉ�นทะเป-นค�สโตเล�ยน (Custodian) ในประเทศไทยท�(ร�บฝากและด�แลห��นของบร�ษ�ทให�แก�ผ��ลงท�นต�าง

ประเทศ ท�(เป-นผ��ถ�อห��นท�(ปรากฏช�(อในทะเบ�ยน ได�แต�งต�?งผ ��ร�บมอบฉ�นทะเข�าร�วมประช�มตามหน�งส�อมอบฉ�นทะแบบ ค.
ผ��ร�บมอบฉ�นทะจะต�องจ�ดส�งเอกสารและผ��ร�บมอบฉ�นทะต�องแสดงเอกสารด�งต�อไปน�+
-  หน�งส�อมอบอ6านาจจากผ��ถ�อห��นซC�งเป8นน�กลงท�นต�างประเทศมอบหมายให�เป8นค�สโตเด�ยน (Custodian) เป8นผ��ด6าเน�นการลง

นามในหน�งส�อมอบฉ�นทะ
- หน�งส�อย�นย�นว�าผ��ลงนามในหน�งส�อมอบฉ�นทะแทน ได�ร�บอน�ญาตประกอบธ�รก�จเป8นค�สโตเด�ยน (Custodian)
- เอกสารใดข�างต�นท��ม�ได�ม�ต�นฉบ�บเป8นภาษาอ�งกฤษ จะต�องจ�ดท6าค6าแปลเป8นภาษาอ�งกฤษ แนบมาพร�อมก�นด�วย และให�บ�คคล

ท��อ�างอ�งเอกสารด�งกล�าว หร�อบ�คคลผ��ม�อ6านาจกระท6าการแทนบ�คคลด�งกล�าวลงนามร�บรองความถ�กต�องของค6าแปลด�วย
ผ��ร�บมอบฉ�นทะต�องแสดงบ�ตรประชาชน หร�อบ�ตรประจ6าต�วข�าราชการฉบ�บจร�ง หร�อหน�งส�อเด�นทางฉบ�บจร�ง (ในกรณ�ผ��ร�บมอบ

ฉ�นทะเป8นชาวต�างประเทศ) เพ��อลงทะเบ�ยน
4.  การออกเส�ยงลงคะแนนในท�(ประช�มผ��ถ�อห��น

4.1 การออกเส�ยงลงคะแนน
การออกเส�ยงลงคะแนนแต�ละวาระจะกระท6าโดยเป�ดเผย โดยให�น�บหนC�งห��นเป8นหนC�งเส�ยง บร�ษ�ทจะมอบบ�ตรลงคะแนนให�แก�ผ��ถ�อ

ห��นหร�อผ��ร�บมอบฉ�นทะ เม��อลงทะเบ�ยนผ��เจ�าร�วมประช�มโดยในบ�ตรลงคะแนนน�+นบร�ษ�ทจะพ�มพ=จ6านวนคะแนนเส�ยงท�+งหมดท��ผ��ถ�อห��นหร�อ
ผ��ร�บมอบฉ�นทะท�ส�ทธ�ออกเส�ยง แยกรายวาระในบ�ตรลงคะแนน

 4.2 ว�ธ�ปฏ�บ�ต�ในการลงคะแนนเส�ยงในแต�ละวาระ
(1) กรณ�ท��ผ��ถ�อห��นมาประช�มด�วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให�ท��ประช�มพ�จารณาลงมต�ในแต�ละวาระ โดยจะสอบถามท��ประช�มว�า  

ม�ผ��ถ�อห��นท�านใดไม�เห8นด�วย หร�องดออกเส�ยง หากม�ผ��ถ�อห��นท�านใดยกม�อไม�เห8นด�วย หร�องดออกเส�ยงในวาระน�+น จะใช�ว�ธ�ลงคะแนนเส�ยง
แบบใช�บ�ตรลงคะแนนเส�ยง และเจ�าหน�าท��ของบร�ษ�ทจะร�บบ�ตรลงคะแนนเน�ยงจากผ��ถ�อห��นเพ��อน6ามาใช�ในการน�บคะแนนเส�ยงต�อไป

(2) กรณ�ท�ผ��ถ�อห��นมอบฉ�นทะให�มาประช�มแทน ให�ถ�อการออกเส�ยงลงคะแนนในแต�ละวาระท��ผ��ถ�อห��นได�ออกคะแนนเส�ยงท��ใช�น�บ
เป8นมต�ท��ประช�ม
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ส��งท��ส�งมาด�วย   7   

ข�อม�ลกรรมการอ
สระเพ��อพ
จารณาเป�นผ��ร�บมอบฉ�นทะ

1.  รศ.พรส
ร
    ท
วาวรรณวงศ"
กรรมการอ�สระและกรรมการตรวจสอบและบร�หารความเส��ยง
อาย�  60  ป�
ท��อย!�  54/98  ถนนเย)นอากาศ  แขวงท��งมหาเมฆ  เขตสาธร  กร�งเทพมหานคร  10120

ประสบการณ"   5   ป$ ย�อนหล�ง  

ช�วงเวลา ต	าแหน�ง ช�อหน�วยงาน/บร�ษ�ท
2551 – ป�จจ	บ�น กรรมการตรวจสอบและบร�หารความเส��ยง / 

กรรมการอ�สระ
บมจ. สยามโกลบอลเฮ$าส%

2553-ป�จจ	บ�น รศ.การเง�นและบ�ญช� มหาว�ทยาล�ยขอนแก-น

2550 – 2553 คณบด�  Business  School มหาว�ทยาล�ยเอเช�ยน

2548 - 2550 ผ?$อ@านวยการโครงการปร�ญญาโท
Marketing Management

มหาว�ทยาล�ยมห�ดล

2546 - 2548 ห�วหน$าโครงการปร�ญญาตร� BBA
หล�กส?ตรนานาชาต�

มหาว�ทยาล�ยช�นว�ตร

2527-2545 คณบด�คณะว�ทยาการจ�ดการ
ผ?$อ@านวยการว�ทยาล�ยบ�ณฑ�ตศLกษาการจ�ดการ

มหาว�ทยาล�ยขอนแก-น

การม$ส'วนได�เส$ย : ไม�ม�ส�วนได�เส�ยในวาระท��เสนอในการประช�มสาม5ญผ!�ถ8อห��นคร59งน�9
ยกเว�นวาระท��  10 เร8�องพ�จารณาค�าตอบแทนกรรมการประจ;าป� 2556

จ*านวนคร�,งท$�เข�าประช.มในป$ท$�ผ'านมา : 
การประช�มคณะกรรมการตรวจสอบฯ บร�ษ5ทฯจ5ดประช�มท59งหมด  5  คร59ง กรรมการเข�าประช�มจ;านวน  4  คร59ง
การประช�มคณะกรรมการบร�ษ5ท บร�ษ5ทฯจ5ดประช�มท59งหมด  9   คร59ง กรรมการเข�าประช�มจ;านวน  8  คร59ง
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2.  นายส.รศ�กด
2    จ�นโทร

กรรมการอ�สระ กรรมการตรวจสอบและบร�หารความเส��ยง และกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน
อาย� 54 ป�
ท��อย!�  16 ซอยเทศบาลอาชา 8 ถนนเทศบาลอาชา  ต;าบลตลาด  อ;าเภอเม8องมหาสารคาม  
จ5งหว5ดมหาสารคาม  44000

ประสบการณ"   5   ป$ ย�อนหล�ง  

ช'วงเวลา ต*าแหน'ง ช��อหน'วยงาน/บร
ษ�ท
2551 – ป5จจ�บ5น กรรมการตรวจสอบและบร�หารความเส��ยง / กรรมการอ�สระ บมจ. สยามโกลบอลเฮ�าสE

2555 – ป5จจ�บ5น กรรมการ คณะเทคโนโลย�การเกษตร และอ�ตสาหกรรม มหาว�ทยาล5ยราชภ5ฏนครสวรรคE
2552 – ป5จจ�บ5น กรรมการว�ชาการ มหาว�ทยาล5ยราชภ5ฏพ�บ!ลสงคราม

2539 – ป5จจ�บ5น กรรมการผ!�จ5ดการ บจก.ไฟเบอรEเฮ�าสE โปรด5กสE แอนดE 
เซอรEว�ส

2551 – 2554 ท��ปรHกษา บจก.แอลคอนคอนกร�ต

2551 – 2553 ท��ปรHกษา บจก.อ5ลฟาคอนกร�ต

2551 – 2553 ท��ปรHกษา บจก.อ�ดรมาสเตอรEเทค

การม$ส'วนได�เส$ย :  ไม�ม�ส�วนได�เส�ยในวาระท��เสนอในการประช�มสาม5ญผ!�ถ8อห��นคร59งน�9
     ยกเว�นวาระท��  10 เร8�องพ�จารณาค�าตอบแทนกรรมการประจ;าป� 2556

จ*านวนคร�,งท$�เข�าประช.มในป$ท$�ผ'านมา : 
การประช�มคณะกรรมการตรวจสอบฯ บร�ษ5ทฯจ5ดประช�มท59งหมด  5  คร59ง  กรรมการเข�าประช�มจ;านวน  5  คร59ง
การประช�มคณะกรรมการบร�ษ5ท บร�ษ5ทฯจ5ดประช�มท59งหมด  9  คร59ง กรรมการเข�าประช�มจ;านวน   9 คร59ง
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สิ�งที�ส่งมาด้วย �

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 เรื�อง  กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� �) พ.ศ. ����

เขียนที�...........................................................
วันที� ....... เดือน ..................... พ.ศ. ..............

 (�) ข้าพเจ้า...............................................................................................................  สัญชาติ................................................
อยู่บ้านเลขที�........................................................ถนน.........................................................ตำบล/แขวง................................................
อำเภอ/เขต....................................................... จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์................................................
 (�) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั�งสิ�นรวม .................................................. หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง
 (�) ขอมอบฉันทะให้
       (�).........................................................................................................................อายุ...................... ปี
อยู่บ้านเลขที�..................................................ถนน.......................................................................ตำบลแขวง................................
อำเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์......................  หรือ
       (�).........................................................................................................................อายุ...................... ปี
อยู่บ้านเลขที�..................................................ถนน.......................................................................ตำบลแขวง................................
อำเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์......................  หรือ
      (�)...........................................................................................................................อายุ...................... ปี
อยู่บ้านเลขที�..................................................ถนน.......................................................................ตำบลแขวง................................
อำเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์......................

 คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ���� ในวันพฤหัสบดีที� � เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั�น � โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที� ��� ถนนรัชดา
ภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย
 กิจการใดที�ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั�น  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

   ลงชื�อ………………….........………..…………………………..…............…ผู้มอบฉันทะ

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

   ลงชื�อ……………………………….……………………........…….............…ผู้รับมอบฉันทะ

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

   ลงชื�อ……………………………….…………………….....................………ผู้รับมอบฉันทะ

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

   ลงชื�อ……………………………….……………………........…….............…ผู้รับมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์
�� บาท



��

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที�กำหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

วันที�.........เดือน...............................พ.ศ...............

             (�) ข้าพเจ้า.....................................................สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที�.............................ถนน...........................

ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..........................

 (�) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั�งสิ�นรวม.................................หุ้นและ

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง ดังนี�

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

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

 (�) ขอมอบฉันทะให้

 �..........................................................อายุ.......................ปี อยู่บ้านเลขที�..................ถนน................................

ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.........................หรือ

 �...........................................................อายุ.......................ปี อยู่บ้านเลขที�.................ถนน...................................

ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด….............................รหัสไปรษณีย์...........................หรือ

 �...........................................................อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขที�.................ถนน..................................

ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ

 คนใดคนหนึ�งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ���� ในวัน

พฤหัสบดีที� � เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั�น � โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที� ��� ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง

กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย

 (�) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั�งนี� ดังนี�

 วาระที� � พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� �/����

          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

          (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที� � รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี ����

      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที�เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที� � พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����

           (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

         (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�

                         เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                         งดออกเสียง

อากรแสตมป์
�� บาท



��

 วาระที� � พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ���� เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

                         เห็นด้วย                  ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

      วาระที� � พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม  ���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ หุ้นละ � บาท

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

                         เห็นด้วย                  ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

      วาระที� � พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื�นที�เกี�ยวข้องอันเนื�องมาจากการเพิ�มทุน

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

                         เห็นด้วย                  ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

           วาระที� � พิจารณาอนุมติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที�เพิ�ม  ���,���,��� หุ้น  เพื�อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

จำนวนรวม ���,���,��� หุ้น และรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือGLOBAL-W ที�เหลืออยู่ตามการปรับสิทธิใหม่จำนวน ��,���,���หุ้น

          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

                                             เห็นด้วย                  ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

      วาระที� � พิจารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี ����

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

                         เห็นด้วย                  ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

            วาระที� � พิจารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ

             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

             (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

  การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด

   เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

                       การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล

  �.ชื�อกรรมการ   นายอภิสิทธิ�  รุจิเกียรติกำจร

                                 เห็นด้วย                  ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

  �.ชื�อกรรมการ   รศ.พรสิริ   ทิวาวรรณวงศ์

                                 เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

                        �.ชื�อกรรมการ   นายอนวัช  สุริยวนากุล

                                 เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง



��

 วาระที� �� พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี ����

          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

                           เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง    

 วาระที� �� เรื�องอื�น ๆ ถ้าม ี

          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

                                    เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

 (�) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี�  ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 (�) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที�ประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี

สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร 

 กิจการใดที�ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือมอบฉันทะ

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

            ลงชื�อ...................................................................ผู้มอบฉันทะ

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

   ลงชื�อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

   ลงชื�อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

   ลงชื�อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ :

 �.ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลานคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

 �.วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการรายบุคคล

 �.ในกรณีที�มีวาระที�พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ����  ในวันพฤหัสบดีที�  �  เมษายน  ����  เวลา ��.�� น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม  ชั�น � 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขที� ��� ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื�อนไปในวัน  เวลา และสถานที�อื�น

 วาระที�....... เรื�อง............................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที�....... เรื�อง............................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที�....... เรื�อง............................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที�....... เรื�อง............................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที�....... เรื�อง............................................................................................

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

   วาระที�..........เรื�องเลือกตั�งกรรมการ (ต่อ)

  ชื�อกรรมการ.........................................................................................

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  ชื�อกรรมการ.........................................................................................

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  ชื�อกรรมการ.........................................................................................

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  ชื�อกรรมการ.........................................................................................

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  ชื�อกรรมการ.........................................................................................

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  ชื�อกรรมการ.........................................................................................

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  ชื�อกรรมการ.........................................................................................

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

            ลงชื�อ...................................................................ผู้มอบฉันทะ

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

   ลงชื�อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

   ลงชื�อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

   ลงชื�อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

(สำหรับผู้ถือหุ้นที�แต่งตั�งคัสโตเดียนในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั�น)

เขียนที�...........................................................

วันที� ....... เดือน ..................... พ.ศ. ..............

 �. ข้าพเจ้า...............................................................................................................  สัญชาติ................................................

อยู่บ้านเลขที�........................................................ถนน.........................................................ตำบล/แขวง................................................

อำเภอ/เขต....................................................... จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์................................................

 �. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั�งสิ�นรวม .................................................. หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง

 �. ขอมอบฉันทะให้

       (�).........................................................................................................................อายุ...................... ปี

อยู่บ้านเลขที�..................................................ถนน.......................................................................ตำบลแขวง................................

อำเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์......................  หรือ

       (�).........................................................................................................................อายุ...................... ปี

อยู่บ้านเลขที�..................................................ถนน.......................................................................ตำบลแขวง................................

อำเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์......................  หรือ

      (�)...........................................................................................................................อายุ...................... ปี

อยู่บ้านเลขที�..................................................ถนน.......................................................................ตำบลแขวง................................

อำเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์......................
  

 คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี ���� ในวันพฤหัสบดีที� � เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั�น � โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที� ��� ถนนรัชดา

ภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย

 �. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั�งนี� ดังนี�

  มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั�งหมดที�ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

  มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญจำนวนทั�งสิ�น.......................................................หุ้น 

  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................................................เสียง

 �. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั�งนี� ดังนี�

 วาระที� �     พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที��/���� 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

อากรแสตมป์
�� บาท



��

 วาระที� �     รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี ����

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที� �    พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที� �    พิจารณาอนุมัติการการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ���� เป็นสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที� �    พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม ���,���,��� หุ้นมูลค่าที�ตราไว้ หุ้นละ� บาท

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที� �    พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื�นที�เกี�ยวข้องอันเนื�องมาจากการเพิ�มทุน

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที� �    พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที�เพิ�ม ���,���,���หุ้น เพื�อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล จำนวนรวม 

���,���,��� หุ้น และรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ GLOBAL-Wที�เหลืออยู่ตามการปรับสิทธิใหม่ จำนวน��,���,��� หุ้น

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที� �     พิจารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี ����

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง
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 วาระที� �      พิจารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

  การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

                       

  การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล

  �.ชื�อกรรมการ       นายอภิสิทธิ�  รุจิเกียรติกำจร

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  �.ชื�อกรรมการ       รศ.พรสิริ   ทิวาวรรณวงศ์

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  �.ชื�อกรรมการ       นายอนวัช  สุริยวนากุล

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที� ��      พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี ����

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที� ��      พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 �.การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี�ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 �.ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที�ประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี

สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

 กิจการใดที�ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ           
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    ลงชื�อ………………….........………..…………………………..…............…ผู้มอบฉันทะ

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

    ลงชื�อ……………………………….……………………........…….............…ผู้รับมอบฉันทะ

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

    ลงชื�อ……………………………….…………………….....................………ผู้รับมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ

 �.หนังสือมอบฉันทะแบบ  ค.  นี�  ใช้เฉพาะกรณีที�ผู ้ถือหุ้นที�ปรากชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  และแต่งตั�งให้คัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั�น

 �.หลักฐานที�ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

  (�)หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

  (�)หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง

แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

 �.วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการรายบุคคล

 �.ในกรณีที�มีวาระที�พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  ����  ในวันพฤหัสบดีที�  �  เมษายน  ����  เวลา ��.�� น.  ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั�น �

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที� ��� ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื�อนไปในวัน เวลาและสถานที�อื�นด้วย

 วาระที� เรื�อง         

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที� เรื�อง         

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที� เรื�อง         

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที� เรื�อง         

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 วาระที� เรื�อง         

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

    ลงชื�อ………………….........………..…………………………..…............…ผู้มอบฉันทะ

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

    ลงชื�อ……………………………….……………………........…….............…ผู้รับมอบฉันทะ

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

    ลงชื�อ……………………………….…………………….....................………ผู้รับมอบฉันทะ

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

    ลงชื�อ……………………………….…………………….....................………ผู้รับมอบฉันทะ

                               (….…………………..………………..…………………..……..)
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สิ�งที�ส่งมาด้วย �

แผนที�สถานที�ประชุม

The  Annual General Meeting of Shareholders for the year ����
กำหนดจัดประชุม ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั�น � โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

เลขที� ��� ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แผนที�โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ถนนลาดพราว

ถนนลาดพราว ถ
น
น
ร
ัช
ด

า
ภ

ิเษ
ก

ถ
น
น
ร
ัช
ด

า
ภ

ิเษ
ก

ถ
น
น
พ
ห
ล
โย

ธ
ิน

ถ
น
น
ว
�ภ

า
ว
ด

ี-
ร
ัง
ส
ิต

ถ
น
น
ว
�ภ

า
ว
ด

ี-
ร
ัง
ส
ิต

ไป
วง

ศสวาง

แยกรัชโยธิน

แยกรัชดา-ลาดพราว

หาแยกลาดพราว

ไปบางกะป

ไป
ห
ล
ัก
ส
ี่ิ

ไป
ส
ุท

ธ
ิส

า
ร
/
ห
ว
ย
ข
ว
า
ง
/
อ
โศ

ก

โรงแรม
เจาพระยาปารค

  
ไป

ด
ิน
แด

ง
/

อ
น

ุส
า
ว
ร
�ย
ช
ัย

ฯ

ถ
น
น
พ
ห
ล
โย

ธ
ิน

ถ
น
น
ป
ร
ะช

าช
ื่น

ถ
น
น
พ

ห
ล
โย

ธ
ิน

ถ
น
น
พ

ร
ะร

าม
 5

ไป
อ
น
ุส
าว

ร
�ย
ช
ัย
ฯ

 ถนนรัชดาภิเษก



ส��งท��ส�งมาด�วย   4 (  เพ��มเต�ม  )  

1.4  นายพรศ�กด��  ศ�กด��พ�นธ�พนม อาย�   66   ป�

ประเภทกรรมการท��จะเสนอแต�งต��ง : กรรมการบร�ษ�ท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอ�สระ

การศ กษา : 

-  น�ต�ศาสตร#บ�ณฑ�ต (เก�ยรต�น�ยมด�) มหาว�ทยาล�ยธรรมศาสตร#

-  เนต�บ�ณฑ�ตไทย ส-าน�กศ.กษาอบรมกฎหมายแห�งเนต�บ�ณฑ�ตสภา

-  ประกาศน�ยบ�ตรบร�หารการเง�นและอบรมธนาคารกส�กรไทย จ-าก�ด

-  ว�ฒ�บ�ตรโครงการอบรม/ส�มมนาผ45บร�หารธนาคารและสถาบ�นการเง�น (FINEX)
    สมาคมธนาคารไทยร�วมก�บธนาคารแห�งประเทศไทย

-  MINI MBA มหาล�ยหอการค5าไทย

-  ว�ฒ�บ�ตร "ผ45บร�หารกระบวนการย�ต�ธรรมระด�บส4ง" (บยส)  ว�ทยาล�ยการย�ต�ธรรม

ประสบการณ�การท'างาน :
-  ผ45จ�ดการภาค 3,5 และ 7 ธนาคารกส�กรไทย จ-าก�ด (มหาชน)
-  ผ45บร�หารฝ�ายกฎหมาย  ธนาคารกส�กรไทย จ-าก�ด (มหาชน)
-  กรรมการ  บร�ษ�ท  โปรเกรส แมเนจเม5นท#  จ-าก�ด

-  กรรมการ บร�ษ�ท  โปรเกรส  แอพไพรซ�ล  จ-าก�ด

ต'าแหน�งอ+�นในป�จจ.บ�น : 
-  กรรมการบร�ษ�ท  สยามอภ�ว�ฒน#  จ-าก�ด
-  ท��ปร.กษากฎหมาย  บร�ษ�ท แอสเซท  โปร แมเนจเม5นท# จ-าก�ด

จ'านวนห.�นท��ถ+อครอง :  ไม�ม�  
จ'านวน GLOBAL-W : ไม�ม� 
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