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          16 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2554

  2. รายงานประจำป 2554

  3. รายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) 

  4. ขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก

  ตามวาระ

  5. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน

  6. วิธีการลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนและการมอบฉันทะ

  7. ขอมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเปนผูรับมอบฉันทะ

  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

  9. แผนที่สถานที่ประชุม

  ดวยคณะกรรมการบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน)ไดมีมติใหกำหนดวันประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจำป 2555 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองแกรนดรัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย 

โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจาณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบ

วาระดังตอไปนี้

 วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2554

 รายละเอียด : การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554 ไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554

ณ หองธาราเทพบอลรูม (ชั ้น 2) อาคารธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง

กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯไดสำเนารายงานการการประชุมมาพรอมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่สงมาดวย 1  

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2554

 วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2554

 รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำป 2554 ปรากฏอยูในรายงานประจำป 2554 

ที่ไดจัดสงมาใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่สงมาดวย 2

ผลการดำเนินงานรวม

รายไดรวม (ลานบาท)

กำไรสุทธิสำหรับป (ลานบาท)

กำไรตอหุน (บาท/หุน)

ฐานะการเงินรวม

สินทรัพย (ลานบาท)

หนี้สิน (ลานบาท)

สวนของผูถือหุน (ลานบาท)

ประจำป 2554

8,391.22

490.60

0.3404

ณ 31 ธันวาคม 2554

8,317.87

3,895.45

4,422.42

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้
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 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนเห็นควรรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ

ป 2554 ที่ผานมา

 วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

 รายละเอียด : งบการเงินประจำป 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปรากฏอยูในหมวด “งบการเงิน”

ของรายงานประจำป 2554 ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และไดผานการพิจารณาจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแลว โดยบริษัทฯไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุม

ตาม  สิ่งที่สงมาดวย 2

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนเห็นควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว

 วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2554 เปนสำรองตามกฎหมายและการ

จายปนผล

 รายละเอียด : ตามกฎหมายแลวบริษัทตองจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเปนเงินกำไรสะสมสำรองตามกฎหมาย

ไวไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกวาจะครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควร

ใหจัดสรรไวเปนจำนวน 25.00 ลานบาท (ยี่สิบหาลานบาทถวน) หรือเทากับรอยละ 5.1 ของกำไรสุทธิ ประจำป 2554

ดวยผลการดำเนินงานในรอบป 2554 บริษัทฯมีกำไรตามที่บริษัทฯไดแจงตอสาธารณชนไวแลว และตามนโยบาย

ของบริษัทฯจะจายปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับป ที่เหลือจากหักเงินสำรองตางๆ

ทุกประเภทตามที่ไดกำหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจำเปนอื่นใดและการจายเงินปนผล

นั้นไมมีผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญและดวยตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯเห็นวา

จำนวนหุนของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีสภาพคลองไมมากเทาที่ควร จึงเปนที่มาของการจาย

ปนผลแกผูถือประจำปนี้  ในรูปแบบของ

 1. การจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จำนวนไมเกิน 289,985,369 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท 

ใหแกผูถือหุนบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาหุนทั้งสิ้นไมเกิน 289,985,369 บาท หรือคิดเปน

อัตราการจายเงินปนผลหุนละ 0.20 บาท ตอหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ผู ถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรร

หุนปนผลแลวใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.20 บาท 

 2. การจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0222 บาท หรือคิดเปนจำนวนเงินไมเกิน 32,220,596.56 บาท

 รวมการจายปนผลทั้งในรูปแบบของหุนปนผล และเงินสด เทากับอัตราหุนละ 0.2222 บาท คิดเปนจำนวน

เงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 322,205,965.56 บาท (สามรอยยี่สิบสองลานสองแสนหาพันเการอยหกสิบหาบาทหาสิบหก

สตางค) หรือคิดเปนรอยละ 69.20 ของกำไรสุทธิประจำป 2554 ภายหลังหักสำรองตามกฎหมายแลว ซึ่งอัตรา

การจายปนผลครั้งนี้เปนไปตามนโยบายการจายปนผลของบริษัท โดยเงินปนผลทั้งหมด จะถูกหักภาษี ณ ที่จาย

ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลทั้งในรูปแบบของหุนปนผลและเงินสด

ปนผล ในวันศุกรที่ 23 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันจันทรที่ 26 มีนาคม 2555 (การใหสิทธิดังกลาว

ยังมีความไมแนนอน เนื ่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผุ ถือหุ น) และกำหนดจายปนผลในวันศุกรที ่ 11

พฤษภาคม 2555
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    ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเปนสำรองตามกฎหมาย

และอนุมัติการจายปนผลเปนหุนและเงินสด ตามที่คณะกรรมการเสนอ

 วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติกรอบในการจัดโครงการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแก

กรรมการและพนักงานของบริษัท (GLOBAL_ESOP1) จำนวนรวมไมเกิน 40 ลานหุนมูลคาที่ตราไวในราคา

หุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท และใหกรรมการและพนักงานที่ไดรับการจัดสรรสามารถขาย

หรือโอนเปลี่ยนมือไดปละไมเกินรอยละ25 โครงการมีอายุ 5 ป โดยรายละเอียดมอบใหคณะกรรมการบริหาร

เปนผูดำเนินการ

 รายละเอียด : เพื่อเปนการตอบแทนกรรมการและพนักงานที่ทุมเทการทำงานใหแกบริษัท คณะกรรมการ

จึงนำเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554 และที่ประชุมฯไดมีมติอนุมัติกรอบในการการจัดสรรหุนสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงานตามโครงการ GLOBAL_ESOP1 เปนจำนวนรวมไมเกิน 40 ลานหุน  

มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท แตในครั้งนั้นไมไดขออนุมัติในเรื่องราคาเสนอขายไว จึงยังไมไดทำการจัดสรร บัดนี้

โครงการดังกลาวใกลจะหมดเวลาในการจัดสรรครั้งแรกในวันที่ 28 เมษายน 2555 นี้ ทางบริษัทฯเกรงวาจะดำเนิน

การจัดสรรไมทันกำหนดเวลา ดังนั้นจึงนำเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหมในการเสนอขายหุนสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงาน (GLOBAL_ESOP1) เปนจำนวนรวมไมเกิน 40 ลานหุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท  ทั้งนี้เพื่อเปนการตอบแทนกรรมการและพนักงานที่ทุมเททำงานใหกับ

บริษัทฯ โครงการนี้มีอายุ 5 ป โดยกรรมการและพนักงานที่ไดรับการจัดสรรหุนตามโครงการ GLOBAL_ESOP1 นี้

จะสามารถขายหรือโอนหุนที่ไดรับจัดสรรนี้ไดปละครั้ง ครั้งละไมเกินรอยละ 25 ตอป เทานั้น โดยในรายละเอียด

มอบใหคณะกรรมการบริหารเปนผูดำเนินการ

   ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติกรอบในการจัดโครงการเสนอขายหุนสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานตามโครงการ GLOBAL_ESOP1 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดย

มอบหมายใหกรรมการบริหารของบริษัทฯ เปนผูไปดำเนินการในรายละเอียดตอไป

 วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนบริษัทฯเปนหุนสามัญจำนวนรวม 335,999,992 หุนมูลคาที่ตราไว

หุนละ 1 บาท

 รายละเอียด :  เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯจำนวน 289,985,369 หุนและรองรับ

การใชสิทธิของผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 (GLOBAL-W) ตามการปรับสิทธิใหม

ที ่มีมติในขอ2ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 3/2555 จำนวน 46,014,623 หุ น จึงขออนุมติเพิ ่มทุน

จดทะเบียนเปนหุนสามัญจำนวนรวม 335,999,992 หุนโดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม บริษัทฯ

มีทุนจดทะเบียนอยู  1,720 ลานบาท เพิ ่มเปน 2,055,999,992 บาท โดยออกเปนหุ นสามัญจำนวนรวม

335,999,992 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ
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 วาระที่ 7   พิจารณาอนุมติใหแกไขหนังสือบริคณหบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ อันเนื่อง

มาจากการเพิ่มทุน

 รายละเอียด : ดวยบริษัทฯมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามวาระที่ 6 ดังนั้นจึงตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ

ขอ 4 และหนังสือรับรองบริษัทฯ ขอ 4 เรื ่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯใหสอดคลองกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน

ตลอดจนเอกสารสำคัญอื่นที่เกี่ยวของ(ถามี)

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ และหนังสือรับรอง

บริษัท ตลอดจนเอกสารสำคัญอื่นที่เกี่ยวของของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ตามที่คณะกรรมการเสนอ

 วาระที่ 8   พิจารณาอนุมติจัดสรรหุนสามัญสวนที่เพิ่ม 335,999,992 หุน เพื่อรองรับการจายปนผล

ในรูปของหุนปนผล จำนวนรวม 289,985,369 หุน และรองรับการใชสิทธิของผูถือ GLOBAL-W ที่เหลืออยู

ตามการปรับสิทธิใหมจำนวน 46,014,623 หุน

 รายละเอียด : บริษัทฯไดนำสงแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) มาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ดวยแลวตาม สิ่งที่สงมาดวย 3 เพื่อใหผูถือหุนใชประกอบการพิจารณาอนุมัติ

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค

ตางๆ ที่คณะกรรมการเสนอ

 วาระที่ 9   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชี ประจำป 2555

 รายละเอียด : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีสำหรับการจัด

ทำงบการเงินบริษัทประจำป 2555 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเปนอิสระของผูสอบบัญชี จึงเห็น

ควรนำเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี  สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

ประจำป 2555 คือ นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน ผู สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แหงบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

ประจำป2555 และกำหนดคาสอบบัญชีเปนจำนวนเงิน 1.60 ลานบาท (ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการสอบบัญชี)

ซึ่งมากกวาปที่ผานมาเพียง 0.15 ลานบาท เทานั้น เนื่องจากในป 2555 บริษัทมีแผนขยายกิจการสาขาเพิ่มขึ้น

ประมาณ 4-7 สาขา

 ทั้งนี้ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว ไมมีความสัมพันธ และ/หรือสวนไดเสีย กับบริษัทฯ / ผูบริหาร /

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว โดยไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทนับแตป 2550

เปนตนมา

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบ

แทน ประจำป 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ  

คาสอบบัญชี (ไมรวมคาใชจายอื่น)

คาสอบบัญชีประจำป
และรายไตรมาส (บาท)

ป 2555 (ปที่เสนอ)

1,600,000.00

ป 2554

1,450,000.00

ป 2553

1,450,000.00
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 วาระที่ 10   พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ

 รายละเอียด : ปจจุบันบริษัทฯมีกรรมการทั้งสิ ้น 10 ทาน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 

พ.ศ.2535 และขอบังคับบริษัทขอ 19 กำหนดใหกรรมการตองออกจากตำแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจำปจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหนงในปแรก

และปที่สอง ภายหลังการจดทะเบียนบริษัทใหใชวิธีจับฉลาก สวนในปหลังตอไป ใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนาน

ที่สุดเปนผูออกจากตำแหนง ซึ่งกรรมการที่ตองออกตามวาระอาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได

 สำหรับในปนี้ กรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดตองออกจากตำแหนงตามวาระมีรายนามดังตอไปนี้ 

 1. นายวิทูร  สุริยวนากุล     

 2. นายสุรศักดิ์  จันโทริ

 3. นางวารุณี  สุริยวนากุล 

 4. นางสาวชุติกาญจน  ศรีแสงจันทร

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาตามหลักเกณฑการสรรหาแลว เห็นวากรรมการ

ทั้ง 4 ทานเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู ความสามารถ 

ประสบการณ สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทได ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นสมควรแตงต้ังนายวิทูร สุริยวนากุล, นายสุรศักดิ์

จันโทริ, นางวารุณี สุริยวนากุล และนางสาวชุติกาญจน ศรีแสงจันทร กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระ

หนึ่ง(โดยกรรมการทั้ง 4 ทานไมอยูในที่ประชุม) โดยประวัติยอและขอมูลของทั้งสี่ทานปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 4

 สำหรับหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ  นิยามกรรมการอิสระ  มีปรากฏในรายงานประจำป 2554  

ในหัวขอ “การจัดการ”

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนสมควรแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน เขาดำรงตำแหนง

กรรมการ เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนผูมีความรู ความสามารถและมีประสบการณอันเปนประโยชนตอการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัท

 วาระที่ 11   พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจำป 2555

 รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาควรคงคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำ

ป 2555 ไวที่ไมเกิน 6.00 ลานบาท (หกลานบาทถวน) เทากับปกอน  โดยหมายถึงเฉพาะคาตอบแทนกรรมการ

ที่ไมไดเปนพนักงานประจำของบริษัท และรวมถึงคาเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ขอมูลเปรียบเทียบการจายคาตอบแทนกรรมการในปที่ผานมาดังนี้

ป พ.ศ.

2552

2553

2554

จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)

6,000,000.00 

6,000,000.00 

6,000,000.00

จำนวนเงินที่จายจริง(บาท)

1,460,000.00

2,495,750.00

2,445,000.00
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 วาระที่ 12   เรื่องอื่นๆ ( ถามี )

 ดังนั้น บริษัทฯไดกำหนดวันประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2555 เปนวันพุธที่ 18 เมษายน 2555 เวลา

13.30 น. ณ หองแกรนดรัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง

กรุงเทพมหานครโดยกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 ในวันศุกร

ที่ 23 มีนาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันจันทรที่ 26 มีนาคม 2555 

 จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน

โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และการออกเสียงลง

คะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

               ขอแสดงความนับถือ

       ในนามบริษัท  สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน)

          (นาย อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร) 

              ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทนำสงรายงานประจำป 2554 ใหผูถือหุนในรูปของซีดีรอม ทั้งนี้หากผูถือหุนมีความประสงคขอรับรายงานประจำป 2554 ใน

ลักษณะรูปเลม กรุณาแจงความประสงคพรอมเขียนชื่อ ที่อยู  สงไปรษณีย มาที่บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน) ที่อยู 232 หมู 19 

ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000 หากมีขอสงสัยประการใดติดตอฝายเลขานุการ โทรศัพท 0-4351-9777 ตอ 784, 

0-4352-7222 ตอ 784 หรือ 08-6421-5880 และ 08-6331-1269 ทางเราจะดำเนินการจัดสงเอกสารไปใหทางไปรษณียในภายหลัง
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               (สิ่งที่สงมาดวย 1)

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2554

เวลาและสถานที่

 ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 28  เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองธาราเทพบอลรูม (ชั้น 2) อาคาร

ธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

  

เริ่มการประชุม 

 นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ประธานที่ประชุม แถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 187 คน และ

โดยผูรับมอบฉันทะ 62 คน นับจำนวนหุนไดทั ้งสิ ้น 780,065,019 หุน จากหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดจำนวน 

960,000,000 หุน ซึ่งคำนวณไดเทากับ รอยละ 81.26 (81.26%) ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ 

 นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานในที่ประชุมฯ ประธานกลาววาองคประชุม

ครบแลว เนื่องจากมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน

ผูถือหุนทั้งหมด และนับจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมไดเกินกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุนที่จำหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯตามที่ไดระบุไวในขอ 37 ของขอบังคับของบริษัทฯ จึงถือวาครบองคประชุมและขอเริ่ม

ประชุมตามวาระตางๆตามลำดับในหนังสือเชิญประชุม

     ประธานฯ ขอใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้

 วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2553

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2553 ซึ่งไดจัดประชุม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2553 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดสอบทานและเสนอตอที่ประชุมนี้ ทั้งนี้ สำเนารายงาน

การประชุมดังกลาวไดนำสงพรอมหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนกอนการประชุมครั้งนี้แลว

 "มติวา โดยมตินี้ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2553 ของ บริษัท สยาม-

-โกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ที่ไดจัดสงใหแกผู ถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือ

เชิญประชุมแลว”

      มติดังกลาวไดรับการเห็นชอบและรับรองดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

  เห็นดวย  780,055,019 เสียง    คิดเปนรอยละ  99.9987

  ไมเห็นดวย          -  เสียง คิดเปนรอยละ      -

  งดออกเสียง     10,000 เสียง คิดเปนรอยละ      0.0013
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 วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2553

 นายวิทูร  สุริยวนากุล ประธานเจาหนาที่บริหารไดแถลงใหที่ประชุมฯ ทราบถึงผลการดำเนินกิจการของ

บริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในสำเนารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไดจัดสง

ใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว เมื่อพิจารณาปรึกษากันแลว ที่ประชุมฯ ไดลงมติดังตอไปนี้ 

 “มติวา โดยมตินี้ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งแสดงผลการดำเนินกิจการของ

บริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในสำเนารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไดจัดสงใหแก

ผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว”

                      

 วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

 นางสาวชุติกาญจน  ศรีแสงจันทร ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารฝายบัญชีและการเงิน ไดแถลงใหที่ประชุมฯ

พิจารณางบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีหนึ่งป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏตามสำเนางบดุล งบกำไรขาดทุน

งบกระแสเงินสด และรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมแลว

   หลังจากมีการปรึกษาหารือและตรวจสอบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 แลว  ที่ประชุมฯ ไดลงมติ

ดังตอไปนี้

 “มติวา โดยมตินี้ที่ประชุมฯ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553”

             มติดังกลาวไดรับการเห็นชอบและรับรองดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

  เห็นดวย  780,055,019 เสียง    คิดเปนรอยละ  99.9987

  ไมเห็นดวย       -  เสียง คิดเปนรอยละ          -

  งดออกเสียง   10,000 เสียง คิดเปนรอยละ      0.0013
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 วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2553 เปนสำรองตามกฏหมายและการ

จายปนผล  

 ประธานฯไดชี้แจงตอที่ประชุมฯวาตามกฏหมายแลวบริษัทตองจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเปนเงินกำไรสะสม

สำรองตามกฏหมายไวไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกวาจะครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น

คณะกรรมการจึงเห็นควรใหจัดสรรไวเปนจำนวน 18.11 ลานบาท (สิบแปดลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) และดวย

ผลการดำเนินงานในรอบป 2553 บริษัทฯมีกำไร ตามที่บริษัทฯไดแจงตอสาธารณชนไวแลว เมื่อครั้งออกหนังสือ

ชี้ชวนนำเสนอขายหุนสามัญใหกับประชาชนทั่วไปสำหรับการเพิ่มทุน 260 ลานบาทในเดือนสิงหาคม 2552 ที่ผานมา

วาบริษัทฯจะจายปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปที่เหลือจากหักเงินสำรองตางๆ

ทุกประเภทตามที่ไดกำหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจำเปนอื่นใดและการจายเงินปนผล

นั้นไมมีผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสำคัญ และดวยตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯเห็นวา

จำนวนหุนของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีสภาพคลองไมมากเทาที่ควร จึงเปนที่มาของการจาย

ปนผลแกผูถือประจำปนี้ ในรูปแบบของ

 1. การจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จำนวนไมเกิน 480 ลานหุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท ใหแก

ผูถือหุนบริษัทฯ ในอัตรา 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาหุนทั้งสิ้นไมเกิน 480 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการ

จายเงินปนผลหุนละ 0.50 บาท ตอหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว

ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.50 บาท 

 2. การจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.055555555556 บาท หรือคิดเปนจำนวนเงินไมเกิน 53.33 

ลานบาทรวมการจายปนผลทั้งในรูปแบบของหุนปนผล และเงินสด เทากับอัตราหุนละ 0.555555555556 บาท

(ทศนิยม 12 ตำแหนง) คิดเปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 533.33 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 155.03 ของกำไร

สุทธิประจำป 2553 ภายหลังหักสำรองตามกฏหมายแลว เงินปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย ตามอัตราที่

กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลทั้งในรูปแบบของหุนปนผล และเงินสดปนผล ในวัน

พฤหัสบดีที ่ 24 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื ่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรที่ 25 มีนาคม 2554 และกำหนดจายปนผล 

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554

เมื่อไดพิจารณาแลวที่ประชุมฯ จึงไดลงมติดังตอไปนี้

 "มติวา โดยมตินี้ที่ประชุมผูถือหุนเห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเปนสำรองตามกฎหมายและเห็นชอบ

จายปนผลแกผูถือหุนตามที่คณะกรรมการเสนอ" 

  มติดังกลาวไดรับการเห็นชอบและรับรองดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

  เห็นดวย  780,055,019 เสียง    คิดเปนรอยละ  99.9987 

  ไมเห็นดวย         -  เสียง คิดเปนรอยละ       -

  งดออกเสียง     10,000 เสียง คิดเปนรอยละ      0.0013
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 วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติกรอบในการจัดโครงการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแก

กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) จำนวนรวมไมเกิน 40 ลานหุน  โดยมอบใหคณะกรรมการบริหาร

เปนผูไปดำเนินการในรายละเอียดตอไป

 ประธานแจงตอที่ประชุมวา ดวยบริษัทฯมีการขยายกิจการสาขาเพิ่มขึ้นทุกป และดวยธุรกิจวัสดุกอสราง

ในปจจุบันกำลังอยูในชวงขาขึ้น มีคูแขงขันเขามาในธุรกิจมากขึ้น ดังนั้นทรัพยากรมนุษยจึงเปนสิ่งที่สำคัญที่จะชวย

บริษัทฯ ใหเติบโตตอไปไดอยางมั่นคง เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหแกกรรมการและพนักงาน ในการทำงาน เพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ บริษัทจึงนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่ออนุมัติกรอบในการจัดโครงการ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหแกกรรมการและพนักงานทุกคน (GLOBAL_ESOP1) เปนจำนวนรวมไมเกิน 

40 ลานหุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท โครงการนี้มีอายุ 5 ป พนักงานที่ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจะสามารถขาย

หรือโอนเปลี่ยนมือไดเมื่อถือไวครบ 1 ป และขายไดปละหนึ่งครั้ง ครั้งละไมเกินรอยละ 25 โดยมอบใหคณะกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ เปนผูไปดำเนินการในรายละเอียดตอไป 

  เมื่อไดพิจารณาแลวที่ประชุมฯ จึงไดลงมติดังตอไปนี้

  "มติวา โดยมตินี้ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯนำเสนอ" 

  มติดังกลาวไดรับการเห็นชอบและรับรองดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

  เห็นดวย  774,763,219 เสียง คิดเปนรอยละ 99.3203

  ไมเห็นดวย       300 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000

  งดออกเสียง   5,301,500 เสียง คิดเปนรอยละ  0.6796

                                                    

                  

 วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติใหออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญ

แสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “GLOBAL-W”) จำนวน 240,000,000 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของ

บริษัทฯในอัตรา 4 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดง

สิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาว ใหตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

 คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติใหออกใบสำคัญ

แสดงสิทธิที ่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯครั้งที ่ 1  (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที ่ 1” หรือ “GLOBAL-W”)  จำนวน 

240,000,000 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯในอัตรา 4 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบสำคัญแสดงสิทธิ 

โดยไมคิดมูลคา กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสำคัญแสดง

สิทธิดังกลาว ใหตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 นี้ สามารถใชสิทธิ

ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดในอัตราสวน 1 หุนเพิ่มทุน ตอ 1 หนวยใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดราคาการใชสิทธิเทากับ

7.50 บาทตอหุน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญดังกลาวมีอายุ 2 ป นับตั้งแตวันที่ออกและเสนอขาย 

สามารถนำมาใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554, 18 พฤษภาคม 2555, 16 พฤศจิกายน 2555

และวันที่ 17 พฤษภาคม 2556  ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทฯจะนำใบสำคัญแสดงสิทธินี้ไปขอจดทะเบียนเปนหลักทรัพย

จดทะเบียนตอไป

 กำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญ

แสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “GLOBAL-W”) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรที่ 

25 มีนาคม 2554 และกำหนดวันที่ออกและเสนอขายในราคาหนวยละ 0 บาท ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554

เมื่อไดพิจารณาแลวที่ประชุมฯ จึงไดลงมติดังตอไปนี้
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 "มติวา  อนุมัติใหออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ"

  มติดังกลาวไดรับการเห็นชอบและรับรองดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

  เห็นดวย  780,055,019 เสียง    คิดเปนรอยละ  99.9987

  ไมเห็นดวย        -  เสียง คิดเปนรอยละ      -

  งดออกเสียง     10,000 เสียง คิดเปนรอยละ      0.0013

 วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู 960

ลานบาท เพิ่มเปน 1,720 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญจำนวนรวม 760 ลานหุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท 

 เพื่อรองรับหุนสามัญปนผล, โครงการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงาน

ของบริษัท (ESOP) จำนวนรวมไมเกิน 40 ลานหุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1

(“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “GLOBAL-W”) จำนวน 240,000,000 หนวย ตามรายละเอียดในวาระที่ 4, 5

และ 6 ตามลำดับ บริษัทฯจึงตองจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 760 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญจำนวนรวม 760 ลานหุน

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  จะสงผลใหทุนจดทะเบียนรวมของบริษัทฯเปน 1,720 ลานบาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยยี่สิบ

ลานบาทถวน) เมื่อไดพิจารณาแลวที่ประชุมฯ จึงไดลงมติดังตอไปนี้

 “มติวา  อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯจากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู 960 ลานบาท  เพิ่มเปน

1,720 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญจำนวนรวม 760 ลานหุน ตามที่คณะกรรมการเสนอ”

  มติดังกลาวไดรับการเห็นชอบและรับรองดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

  เห็นดวย  780,031,019 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9956 

  ไมเห็นดวย         -  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000

  งดออกเสียง     34,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0044 

 วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญสวนที่เพิ่ม 760 ลานหุน เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ดังนี้

 8.1 เพื่อรองรับการจายปนผลในรูปแบบของหุนปนผล จำนวนรวม 480 ลานหุน 

 มติที่ประชุม  อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายปนผลในรูปแบบของหุนปนผล ตามที่

คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

  เห็นดวย  780,055,019 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9987

  ไมเห็นดวย          -  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000

  งดออกเสียง     10,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0013
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 8.2  เพื่อรองรับโครงการ ESOP ใหกรรมการและพนักงานบริษัท จำนวนรวม 40 ลานหุน

 มติที่ประชุม  อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับโครงการ ESOP ใหกรรมการและพนักงาน

บริษัตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

  เห็นดวย  774,782,219 เสียง คิดเปนรอยละ  99.3228

  ไมเห็นดวย       300 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000

  งดออกเสียง   5,282,500 เสียง คิดเปนรอยละ   0.6772

 8.3 เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญ

แสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “GLOBAL-W”) จำนวน 240,000,000 หนวย คิดเปนหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240 

ลานหุน

 มติที่ประชุม  อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

  เห็นดวย  780,055,019 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9987

  ไมเห็นดวย         -  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000

  งดออกเสียง    10,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0013

 วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ, หนังสือรับรองบริษัทฯ ตลอดจนเอกสาร

สำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

 ประธานกลาววา ดวยบริษัทฯมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามวาระที่ 7 ดังนั้น บริษัทฯจึงตองแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิ ขอ 4 และหนังสือรับรองบริษัทฯ ขอ 4  เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯใหสอดคลองกับการจดทะเบียน

เพิ่มทุน ตลอดจนเอกสารสำคัญอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี)เมื่อไดพิจารณาแลวที่ประชุมฯ จึงไดลงมติดังตอไปนี้

 มติที่ประชุม  อนุมัติใหแกไขเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

  เห็นดวย  780,055,019 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9987

  ไมเห็นดวย        -  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000

  งดออกเสียง    10,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0013

 วาระที่ 10   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทน ประจำป 2554

 สำหรับการจัดทำงบการเงินบริษัท ประจำป 2554 นั้น บริษัทฯขอนำเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติแตงตั้ง

ผูสอบบัญชี สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจำป 2554 คือ นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425  แหงบริษัท เอ็ม 

อาร แอนด แอสโซซิเอท จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2554 และกำหนดคาสอบบัญชีเปนจำนวน

เงิน 1.45 ลานบาท ซึ่งเปนอัตราเดิมเทากับป 2553  เมื่อไดพิจารณาแลวที่ประชุมฯ จึงไดลงมติดังตอไปนี้
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 มติที่ประชุม  อนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทน ประจำป 2554 ตามที่คณะกรรมการ

นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

  เห็นดวย  780,050,019 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9981

  ไมเห็นดวย        -  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000

  งดออกเสียง    15,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0019

 วาระที่ 11   พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ

 ประธานแจงตอที่ประชุมวา ปจจุบันบริษัทฯมีกรรมการทั้งสิ ้น 10 ทาน ซึ ่งตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และขอบังคับบริษัทขอ 19กำหนดใหกรรมการตองออกจากตำแหนงตามวาระในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจำปจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหนง

ในปแรกและปที่สอง ภายหลังการจดทะเบียนบริษัทใหใชวิธีจับฉลาก สวนในปหลังตอไป ใหกรรมการที่อยูในตำแหนง

นานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนง ซึ่งกรรมการที่ตองออกตามวาระอาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได สำหรับ

ในปนี้ ถือเปนปที่สาม หลังการจดทะเบียนบริษัท  กรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดตองออกจากตำแหนงตามวาระ

มีรายนามดังตอไปนี้ 

  1. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร

  2. รศ. พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ

  3. นายอนวัช  สุริยวนากุล 

  4. รศ.ดร.พงษศักดิ์  สุริยวนากุล

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาโดย นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร, รศ.พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ, นายอนวัช  

สุริยวนากุล และรศ.ดร.พงษศักดิ์  สุริยวนากุล ไมอยูในที่ประชุม ที่ประชุมมีความเห็นสมควรแตงตั้ง นายอภิสิทธิ์  

รุจิเกียรติกำจร, รศ.พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ, นายอนวัช  สุริยวนากุล และรศ.ดร.พงษศักดิ์  สุริยวนากุล กลับเขาดำรง

ตำแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติยอและขอมูลของทั้งสี่ทานปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 4

 สำหรับหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจำป 2553  

ในหัวขอ “การจัดการ”

 เมื่อไดพิจารณาแลวที่ประชุมฯ จึงไดลงมติดังตอไปนี้

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมเลือกกรรมการที่ตองออกตามวาระ 4 ทานกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง โดย

ไดพิจารณาอนุมัติเปนรายบุคคล ดังนี้

  1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร  มีคะแนนเสียง ดังนี้

  เห็นดวย  780,050,019 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9981

  ไมเห็นดวย      -  เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000

  งดออกเสียง    15,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0019 

  2. รศ. พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ  มีคะแนนเสียง ดังนี้

  เห็นดวย  780,050,019  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9981

  ไมเห็นดวย        -  เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000

  งดออกเสียง     15,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0019



14

  3. นายอนวัช สุริยวนากุล  มีคะแนนเสียง ดังนี้

  เห็นดวย  780,050,019  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9981

  ไมเห็นดวย        -  เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000

  งดออกเสียง     15,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0019

  4. รศ.ดร.พงษศักดิ์ สุริยวนากุล  มีคะแนนเสียง ดังนี้

  เห็นดวย  780,050,019  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9981

  ไมเห็นดวย         -  เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000

  งดออกเสียง      15,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0019

 วาระที่ 12   พิจารณาอนุมัติคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ

 นางสาว ชุติกาญจน  ศรีแสงจันทร ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารฝายบัญชีละการเงินแจงตอที่ประชุม

ใหรับทราบวา ปจจุบันนี้บริษัทฯมีคณะอนุกรรมการทั้งสิ้น 5 คณะอนุกรรมการ ไดแก คณะกรรมการบริหาร, คณะ

กรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน, คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง เมื่อนับรวมกับคณะกรรมการบริษัท จะเปนทั้งสิ้น 6 คณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่บริษัทฯได

อธิบายไวแลวในรายงานประจำป 2553 หมวด “การจัดการ” เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทำงาน และกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอองคกร บริษัทฯจึงขอนำเสนอเพื่อปรับปรุงคณะอนุกรรมการใหม โดยบทบาทและหนาที่ยังคงเดิม

ดังนี้  

 12.1 คณะกรรมการบริหาร ยังคงเดิม คือมีจำนวน 5 ทาน ไดแก 

 12.1.1 นายวิทูร    สุริยวนากุล  ประธานคณะกรรมการบริหาร

 12.1.2 นายอนวัช  สุริยวนากุล  กรรมการบริหาร

 12.1.3 นางวารุณี   สุริยวนากุล  กรรมการบริหาร

 12.1.4 นางสาวชุติกาญจน  ศรีแสงจันทร     กรรมการบริหาร

 12.1.5 นายยุทธนา  สุริยวนากุล  กรรมการบริหาร

 12.2 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ไดแก

 12.2.1 รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 12.2.2 รศ.พรสิริ   ทิวาวรรณวงศ  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 12.2.3 นายสุรศักดิ์  จันโทริ  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 12.2.4 รศ.ดร.พงษศักดิ์   สุริยวนากุล กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 12.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  ประกอบดวยกรรมการ  4 ทาน  ไดแก

 12.3.1 นายวิทูร   สุริยวนากุล  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 12.3.2 นายสุรศักดิ์   จันโทริ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 12.3.3 นายอนวัช   สุริยวนากุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 12.3.4 นายยุทธนา  สุริยวนากุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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 เมื่อไดพิจารณาแลวที่ประชุมฯ จึงไดลงมติดังตอไปนี้

 มติที่ประชุม  อนุมัติปรับปรุงคณะอนุกรรมการใหมตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอทั้งหมดเพื่อใหเกิด

การทำงานที่คลองตัว  และเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ โดย มีคะแนนเสียง ดังนี้

  เห็นดวย  779,830,019 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9699 

  ไมเห็นดวย        -  เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000

  งดออกเสียง    235,000 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0301

 วาระที่ 13   พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจำป 2554

 นายอภิสิทธิ์   รุจิเกียรติกำจร  ประธานคณะกรรมการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เรื่องคาตอบแทนคณะกรรมการประจำป 2554 โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นวาควรคงคาตอบแทนใหกับ

กรรมการที่มิไดมีสวนรวมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ตลอดจนคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ

ของบริษัทฯประจำป 2554 ไวไมเกิน 6.00 ลานบาท(หกลานบาทถวน) ซึ่งเปนอัตราเดียวกับป 2553

 เมื่อไดพิจารณาแลวที่ประชุมฯ จึงไดลงมติดังตอไปนี้

 มติที่ประชุม  อนุมัติคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิน 6.0 ลานบาท โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

  เห็นดวย  780,049,719 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9596

  ไมเห็นดวย        -  เสียง คิดเปนรอยละ    0.0000

  งดออกเสียง    15,300 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0020

 วาระที่ 14   พิจารณาอนุมัติใหยายที่ทำการสำนักงานใหญของบริษัทฯ 

 ประธานกลาวตอที่ประชุมวา ดวยเรื่องนี้ยังมีอะไรหลายอยางที่ตองพิจารณาใหละเอียด  ดังนั้นจึงขอถอน

วาระนี้ออกไปกอน

 วาระที่ 15  พิจารณาอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ, หนังสือรับรองบริษัทฯ ตลอดจนเอกสาร

สำคัญอื่นของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการยายที่ตั้งสำนักงานใหญ  

 ประธานกรรมการบริษัทขอถอนวาระนี้ออก  เนื่องจากเปนเรื่องสืบเนื่องตามวาระที่ 14

 วาระที่ 16   เรื่องอื่นๆ  

 ไมมี

   ปดประชุม  ประธานกลาวปดประชุมเวลาประมาณ  16.10 น. 

                             

        _________________________

                                                               (นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร)       

           ประธานกรรมการบริษัท                                                    

                  ประธานในที่ประชุม
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               (สิ่งที่สงมาดวย 3)

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท  สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน)

วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.2555

 ขาพเจาบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2555

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2555 และมติคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2555 เกี่ยวกับ

การเพิ่มทุน / จัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้

 1. การเพิ่มทุน
  ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,720 ลานบาท เปน 

2,055,999,992.00 บาท โดยออกหุนสามัญ จำนวน 335,999,992 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 

335,999,992.00 บาท 

 2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
  ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญ จำนวน  335,999,992 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ  1  บาท รวม 335,999,992.00  บาท โดยมีรายละ เอียดดังตอไปนี้

 2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

หมายเหตุ : 
  1. บริษัทฯกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลในวันที่ 23 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อ

ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ดวยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 

และกำหนดวันจายปนผลเปนวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555

จัดสรรใหแก

ผูถือหุนเดิม

เพื่อรองรับการ

ใชสิทธิของตราสาร

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุนสามัญ

จำนวนหุน

289,985,369

46,014,623

อัตราสวน

(เดิม : ใหม)

5 : 1

1 : 1.200

ราคาขาย

ตอหุน (บาท)

0.00

6.250

วัน เวลา จองซื้อ

และชำระเงินคาหุน

บริษัทฯจายหุนปนผล

ใหแกผูถือหุนเดิม

ในอัตราสวน 5 หุนเดิม

ตอ 1 หุนปนผล

บริษัทฯปรับสิทธิ

ของผูถือGLOBAL-W

ใหสอดคลองกับเงื่อนไข

การปรับสิทธิใหม

หมายเหตุ

หมายเหตุ 1

หมายเหตุ 2
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  2. บริษัทฯปรับสิทธิใหแกผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 (GLOBAL-W) ตาม

เงื่อนไขการปรับสิทธิเมื่อบริษัทฯจายหุนปนผล จากเดิมอัตราการใชสิทธิคือ 1 หนวยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุนสามัญ ปรับใหมเปน

1 หนวยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.200 หุนสามัญ และปรับราคาการใชสิทธิใหม จากเดิม 7.50 บาทตอหุน ปรับใหมเปน 6.250 

บาทตอหุน ซึ่งเปนการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน

  ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการจายหุนปนผลคำนวณไดออกมาเปนเศษของหุนบริษัทฯจะจาย

เปนเงินสดใหแทนการจายหุนปนผล ในอัตราหุนละ 0.20 บาท

 

 2.3 จำนวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร 

   -ไมมี-

 3. กำหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน

 กำหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 13.30 น. ณ หอง

แกรนดรัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

โดยกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 ในวันศุกรที่ 23 มีนาคม 2555 และ

ใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุนในวันจันทรที่ 26 มีนาคม 2555

 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการ

ขอนุญาต

 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 

 4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนตอกระทรวงพาณิชย  และแกไข บริคณฑสนธิ 

ตลอดจนเอกสารอื่น ที่เกี่ยวของกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย  

ในการนำหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย

 5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม

 5.1 เพื่อจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท  เพื่อเปนการตอบแทนการลงทุนแกผูถือหุนโดยการจาย

หุนปนผลแทนการจายเงินสด

 5.2 เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯครั้งที่ 1

(GLOBAL-W)  

 6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน

 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคลองในหุนของบริษัทฯ

 6.2 เพื่อรักษาสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ



18

 7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน

 7.1 นโยบายเงินปนผล 

 บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลในแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงิน

สำรองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกำหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจำเปนอื่นใดและการจาย

เงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสำคัญ

 7.2 สิทธิของผูถือหุน

 ผูถือหุนที่ไดรับสิทธิการจัดสรรหุนปนผล และผูที่ใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท

ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “GLOBAL-W”) จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลของบริษัทในอนาคต

  

 8.รายละเอียดอื่นใดที่จำเปนสำหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / 

จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 -ไมมี

 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน

 บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

            __________________________

                ( นายวิทูร  สุริยวนากุล )

                 ประธานเจาหนาที่บริหาร 

                  บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด(มหาชน) 

วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555

กำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯโดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุน

กำหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555

กำหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับปนผล

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน  สำหรับการรับปนผล

กำหนดจายปนผล

วันที่  8 มีนาคม  2555

วันที่ 23 มีนาคม  2555

วันที่ 26 มีนาคม  2555

วันที่ 18 เมษายน  2555

วันที่ 23 มีนาคม  2555

วันที่ 26  มีนาคม  2555

วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
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               (สิ่งที่สงมาดวย 4)

ขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

 1. ประวัติบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ

  1.1 นายวิทูร  สุริยวนากุล อายุ 55 ป

  ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ

  การศึกษา :

   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน

   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ภาควิชาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน

   ประกาศนียบัตร  Director Accreditation Programรุนที่ 68/2008 สมาคมสงเสริสถาบัน

     กรรมการบริษัทไทย

  ตำแหนงในบริษัท :

   - กรรมการบริษัท

   - กรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.สยามโกลบอลเฮาส

      ป 2540-ปจจุบัน

   - กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

  ตำแหนงงานในกิจการอื่น :

   - ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 1 แหง ไดแก

   บริษัทอินเตอรคอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด 

  จำนวนวาระและจำนวนปที่กรรมการเคยดำรงตำแหนง

   จำนวน 4 วาระ

   ป 2551-2554

  การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา : 

   การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจัดประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง   

    - กรรมการเขาประชุมจำนวน 6 ครั้ง

   การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯจัดประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง 

    - กรรมการเขาประชุมจำนวน 7 ครั้ง

  จำนวนหุนที่ถือครอง : 430,734,765 หุน  คิดเปน  29.71 %

  จำนวน GLOBAL-W : 71,789,127 หนวย คิดเปน  31.20 %
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  1.2 นายสุรศักดิ์  จันโทริ อายุ 54 ป

  ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ

  การศึกษา :

   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน

   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน

   ประกาศนียบัตร  Director Accreditation Programรุนที่ 68/2008 สมาคมสงเสริสถาบัน

     กรรมการบริษัทไทย

  ตำแหนงในบริษัท :

   - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บมจ.สยามโกลบอลเฮาส

      ป 2551 - ปจจุบัน

   - กรรมการบริษัทฯ

   - กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

  ตำแหนงงานในกิจการอื่น :

   - ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 1 แหง ไดแก

      บริษัทไฟเบอรเฮาส โปรดักส แอนด เซอรวิส จำกัด 

  จำนวนวาระและจำนวนปที่กรรมการเคยดำรงตำแหนง

   จำนวน 4 วาระ

   ป 2551-2554

  การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา : 

   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ บริษัทฯจัดประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง   

    - กรรมการเขาประชุมจำนวน 4 ครั้ง

   การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจัดประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง 

    - กรรมการเขาประชุมจำนวน 6 ครั้ง

  จำนวนหุนที่ถือครอง : ไมมีการถือหุน

  จำนวน GLOBAL-W : ไมมีการถือหุน
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  1.3 นางวารุณี  สุริยวนากุลอายุ  53   ป

  ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ

  การศึกษา :

   ระดับกอนอุดมศึกษา

   - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Programรุนที่ 68/2008 สมาคมสงเสริมสถาบัน

      กรรมการบริษัทไทย

  ตำแหนงในบริษัท :

   - กรรมการบริษัทฯ

   - กรรมการบริหาร / รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายทรัพยากรมนุษย   

      บมจ.สยามโกลบอลเฮาส 2540 - ปจจุบัน

  ตำแหนงงานในกิจการอื่น :

   - ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 1 แหง ไดแก

      บริษัทอินเตอรคอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด

  จำนวนวาระและจำนวนปที่กรรมการเคยดำรงตำแหนง :

   จำนวน 4 วาระ

   ป 2551-2554

  การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา : 

   การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจัดประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง   

    - กรรมการเขาประชุมจำนวน 6 ครั้ง

   การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯจัดประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง 

    - กรรมการเขาประชุมจำนวน 7 ครั้ง

  จำนวนหุนที่ถือครอง : 136,970,970 หุน  คิดเปน  9.45 %

  จำนวน GLOBAL-W : 18,600,295 หนวย  คิดเปน  8.08 %



22

 

  1.4 นางสาวชุติกาญจน  ศรีแสงจันทร อายุ 43 ป

  ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ

  การศึกษา :

   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน

   ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

   ประกาศนียบัตร  Director Accreditation Programรุนที่ 68/2008 สมาคมสงเสริสถาบัน

     กรรมการบริษัทไทย

  ตำแหนงในบริษัท :

   - กรรมการบริษัทฯ

   - กรรมการบริหาร / ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารฝายบัญชีและการเงิน

      บมจ.สยามโกลบอลเฮาส 2546 - ปจจุบัน

  ตำแหนงงานในกิจการอื่น :

   ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น 

  จำนวนวาระและจำนวนปที่กรรมการเคยดำรงตำแหนง :

   จำนวน 4 วาระ

   ป 2551-2554

  การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา : 

   การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจัดประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

    - กรรมการเขาประชุมจำนวน 6 ครั้ง

   การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯจัดประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

      - กรรมการเขาประชุมจำนวน 7 ครั้ง

   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ บริษัทฯจัดประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง 

    - กรรมการเขาประชุมจำนวน  4  ครั้ง

  จำนวนหุนที่ถือครอง : 600,000 หุน คิดเปน  0.04 %

  จำนวน GLOBAL-W : ไมมีการถือหุน
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               (สิ่งที่สงมาดวย 5)

ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน

การประชุมผูถือหุน

 ขอ 35. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายในสี่ (4) เดือนนับแต

วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท

  การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ

จะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร

  ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา(1/5) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด หรือ

ผูถือหุนจำนวนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุนที่

จำหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทำหนังสือ ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได

แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัด

ใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุนดังกลาว

 ขอ 36. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทำเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวา

เปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

เรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด(7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหลงโฆษณา

คำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม 

(3) วัน

  ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัท หรือที่อื่นใด

ก็ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได

 ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา

ยี่สิบหา (25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม

(1/3) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม

  ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวน

ผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กำหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุน ไดเรียก

นัดเพราะผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะ

ผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวัน

ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม

 ขอ 38. ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมี

แตไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหที ่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปน

ประธานในที่ประชุมดังกลาว
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 ขอ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวน
ไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
  (1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเปนเสียงชี้ขาด
  (2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
          (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น
   (ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
   (ค)  การทำ แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางสวนที่สำคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกำไรขาดทุนกัน
   (ง)  การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
   (จ)  การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
   (ฉ)  การเลิกบริษัท
   (ช)  การออกหุนกูของบริษัท
   (ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 ขอ 40. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปพึงเรียกประชุมมีดังนี้
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
  (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา
  (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจายเงินปนผล
  (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระและกำหนดคา
ตอบแทนกรรมการ
  (5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชี และ
  (6) กิจการอื่น ๆ
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               (สิ่งที่สงมาดวย 6)

วิธีการลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน
 - ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ
สถานที่ประชุม กอนเวลาประชุม ไดตั้งแตเวลา 12.30 น ของวันที่ 18 เมษายน 2555

2. การเขาประชุมดวยตนเอง
 - ใหแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวชาราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง
(กรณีผูถือหุนเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีแกไขชื่อ – สกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยน
แปลงดังกลาวดวย

3. การมอบฉันทะ 
 - ผูถือหุนมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขารวมประชุมและออกเสียงลง
คะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้
 - กรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ สามารถมอบฉันทะให:-
  1) รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยงเปนผูรับมอบฉันทะ หรือ     
  2) รศ.พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเปน
ผูรับมอบฉันทะ หรือ                
  3) นายสุรศักดิ์  จันโทริ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เปนผูรับ
มอบฉันทะ
 - เพื่อความสะดวก โปรดสงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท กอนวันประชุมลวงหนา
ไมนอยกวา 1 วัน โดยกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อใหครบถวน หากมีการแกไข หรือขีดลบขอความสำคัญ ผูมอบ
ฉันทะตองลงนามกำกับไวทุกแหง หนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20 บาท
  เอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ
  (1)  กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา  ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้
  - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผูมอบฉันทะและ
ปดอากรแสตมปเรียบรอยแลว
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ใน
กรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
  - ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการฉบับจริง หรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ)  เพื่อลงทะเบียน
  (2) กรณีมอบฉันทะเปนนิติบุคคลผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสารปละผูรับมอบฉันทะตองแสดง
เอกสารดังตอไปนี้
  - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผูมีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลตราหนังสือรับรองนิติบุคคล พรอมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถามี) และปดอากรแสตมป
เรียบรอยแลว
  - สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในขอ 2 ) ของผูมีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพรอม
รับรองสำเนาถูกตอง
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  - กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
ซึ่งรับรองสำเนาถูกตอง โดยผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถามี) 
  - กรณีผูมอบอำนาจเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ ใหแนบสำเนาหนังสือรับรองการ
เปนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหนวยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู หนังสือรับรองการเปน
นิติบุคคลดังกลาวจะตองผานการรับรองจากโนตารีพับบลิค (Notary Public) หรือหนวยราชการที่มีอำนาจไมเกิน
3 เดือน
  - สำหรับนิติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทำคำแปล
เปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกตองของ
คำแปล
  - ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการฉบับจริง หรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
  (3) กรณีผูมอบฉันทะเปนคัสโตเลียน (Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุนของบริษัท
ใหแกผูลงทุนตางประเทศ ที่เปนผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ไดแตงตั้งผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมตามหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ผูรับมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสารและผูรับมอบฉันทะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้
  - หนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุ นซึ ่งเปนนักลงทุนตางประเทศ มอบหมายใหเปนคัสโตเดียน 
(Custodian) เปนผูดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
  - หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจเปนคัสโตเดียน
(Custodian)
  - เอกสารใดขางตนที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทำคำแปลเปนภาษาอังกฤษแนบมา
พรอมกันดวย และใหบุคคลที่อางอิงเอกสารดังกลาว หรือบุคคลผูมีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกลาวลงนาม
รับรองความถูกตองของคำแปลดวย
  - ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน
 4.1 การออกเสียงลงคะแนน
 การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทำโดยเปดเผย โดยใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง บริษัทจะมอบบัตร
ลงคะแนนใหแกผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนผูเขารวมประชุมโดยในบัตรลงคะแนนนั้น บริษัทจะพิมพ
จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทีสิทธิออกเสียง แยกรายวาระในบัตรลงคะแนน
 4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
  (1) กรณีที่ผู ถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ประธานฯจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในแตละ
วาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หากมีผูถือหุนทานใด ยกมือ ไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียงในวาระนั้น จะใชวิธีลงคะแนนเสียงแบบใชบัตรลงคะแนนเสียง และเจาหนาที่ของบริษัทจะรับ
บัตรลงคะแนนเนียงจากผูถือหุนเพื่อนำมาใชในการนับคะแนนเสียงตอไป
  (2) กรณีทีผู ถือหุนมอบฉันทะใหมาประชุมแทน ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ที่
ผูถือหุนไดออกคะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติที่ประชุม
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               (สิ่งที่สงมาดวย 7)

ขอมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเปนผูรับมอบฉันทะ

 1.รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 อายุ 55 ป

 ที่อยู 29/56 ซ.ลาดพราว 23 ถ.ลาดพราว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

 กรุงเทพฯ 10900

 ประสบการณ 5 ป ยอนหลัง

 การมีสวนไดเสีย : ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้

      ยกเวนวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจำป 2555

 จำนวนครั้งที่เขาประชุมในปที่ผานมา : 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ บริษัทฯจัดประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง กรรมการเขาประชุมจำนวน 3 ครั้ง

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจัดประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง กรรมการเขาประชุมจำนวน 5 ครั้ง

ชวงเวลา

2551 – ปจจุบัน

2551 – ปจจุบัน

2550 - ปจจุบัน

2550 - ปจจุบัน

2547 – ปจจุบัน

        ตำแหนง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง/ 
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ

รองคณบดี ฝายวางแผนและพัฒนา
คณะรัฐประศาสนศาสตร

อนุกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการแขงขันทางการคา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และ
ประธานอนุกรรมการสงเสริมและเผยแพร

 ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บมจ. สยามโกลบอลเฮาส

บมจ. เอเชียกรีน เอนเนอจี

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(NIDA)

กรมการคาภายใน
กระทรวงพาณิชย

คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.)
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 2. Assoc. Prof. Phonsiri Thiwawanwong

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 อายุ 59 ป

 ที่อยู 54/98 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาธร

 กรุงเทพมหานคร 10120

 ประสบการณ 5 ป ยอนหลัง

 การมีสวนไดเสีย : ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้

       ยกเวนวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจำป 2555

 จำนวนครั้งที่เขาประชุมในปที่ผานมา : 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ บริษัทฯจัดประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง กรรมการเขาประชุมจำนวน 4 ครั้ง

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจัดประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง กรรมการเขาประชุมจำนวน 6 ครั้ง

ชวงเวลา

2551 – ปจจุบัน

2550 – ปจจุบัน

2548 - 2550

2546 - 2548

        ตำแหนง

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการอิสระ

คณบดี

ผูอำนวยการโครงการปริญญาโท
Marketing Management

หัวหนาโครงการปริญญาตรี BBA
หลักสูตรนานาชาติ

 ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บมจ. สยามโกลบอลเฮาส

มหาวิทยาลัยเอเชียน

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยชินวัตร
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 3. นายสุรศักดิ์  จันโทริ

 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา

 และพิจารณาคาตอบแทน

 อายุ 53 ป

 ที่อยู 16 ซอยเทศบาลอาชา 8 ถนนเทศบาลอาชา ตำบลตลาด

 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  44000

 ประสบการณ 5 ป ยอนหลัง

 การมีสวนไดเสีย : ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้

       ยกเวนวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจำป 2555

 จำนวนครั้งที่เขาประชุมในปที่ผานมา : 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ บริษัทฯจัดประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง กรรมการเขาประชุมจำนวน 4 ครั้ง

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจัดประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง กรรมการเขาประชุมจำนวน 6 ครั้ง

ชวงเวลา

2551 – ปจจุบัน

2551 – ปจจุบัน

2551 – 2553

2551 – 2553

2539 – ปจจุบัน

        ตำแหนง

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/ 
กรรมการอิสระ

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

กรรมการผูจัดการ

 ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บมจ. สยามโกลบอลเฮาส

บจก.แอลคอนคอนกรีต

บจก.อัลฟาคอนกรีต

บจก.อุดรมาสเตอรเทค

บจก.ไฟเบอรเฮาส โปรดักส
แอนด เซอรวิส
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               (สิ่งที่สงมาดวย 8)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน)

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

 เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

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

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

 (1) ขาพเจา.............................................................................................สัญชาติ..................................
อยูบานเลขที่.......................ถนน....................................................ตำบล/แขวง...................................................
อำเภอ/เขต............................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย...............................
 (2)เปนผูถือหุนของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุนจำนวนทั้งสิ้น
 รวม.......................................หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เสียง ดังนี้
 (3) ขอมอบฉันทะให
  1.........................................................................................อายุ.................ป 
อยูบานเลขที่......................ถนน.....................................................ตำบล/แขวง...................................................
อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.........................หรือ
  2.........................................................................................อายุ.................ป 
อยูบานเลขที่......................ถนน.....................................................ตำบล/แขวง...................................................
อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.........................หรือ
  3.........................................................................................อายุ.................ป 
อยูบานเลขที่......................ถนน.....................................................ตำบล/แขวง...................................................
อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.........................หรือ
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองแกรนดรัชดา ชั้น 5

อาคารธารทิพย โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ

   ลงชื่อ………………….........………..…………………………..……ผูมอบฉันทะ
   (……………....................................................………..)
   ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูรับมอบฉันทะ
   (….…………………..………………….…………………….............)
   ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูรับมอบฉันทะ
   (….…………………..………………..………………………........…..)
   ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูรับมอบฉันทะ
   (….…………………..………………………..…………………..........)

หมายเหตุ

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

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

 (1) ขาพเจา.............................................................................................สัญชาติ..................................

อยูบานเลขที่.......................ถนน....................................................ตำบล/แขวง...................................................

อำเภอ/เขต............................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย...............................

 (2)เปนผูถือหุนของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุนจำนวนทั้งสิ้น

 รวม..........................หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง ดังนี้

 หุนสามัญ...............................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................เสียง

 หุนบุริมสิทธิ...........................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................เสียง

 (3) ขอมอบฉันทะให

  1.........................................................................................อายุ.................ป 

อยูบานเลขที่......................ถนน.....................................................ตำบล/แขวง...................................................

อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.........................หรือ

  2.........................................................................................อายุ.................ป 

อยูบานเลขที่......................ถนน.....................................................ตำบล/แขวง...................................................

อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.........................หรือ

  3.........................................................................................อายุ.................ป 

อยูบานเลขที่......................ถนน.....................................................ตำบล/แขวง...................................................

อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.........................หรือ

 คนใดคนหนึ่งเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2555 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองแกรนดรัชดา ชั้น5 อาคารธารทิพย โรงแรม

เจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่

อื่นดวย

 (4)ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2554

          (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

          (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
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 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2554

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2554 เปนสำรองตามกฎหมายและการ

จายปนผล

  (ก)ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

      วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกรอบในการจัดโครงการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแก

กรรมการและพนักงานของบริษัท (GLOBAL_ESOP1) จำนวนรวมไมเกิน 40 ลานหุน มูลคาที่ตราไวในราคา

หุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท และใหกรรมการและพนักงานที่ไดรับการจัดสรรสามารถขาย

หรือโอนเปลี่ยนมือไดปละไมเกินรอยละ 25 โครงการมีอายุ 5 ป โดยรายละเอียดมอบใหคณะกรรมการ

บริหารเปนผูดำเนินการ

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนบริษัทฯเปนหุนสามัญจำนวนรวม 335,999,992 หุนมูลคาที่ตราไว

หุนละ 1 บาท

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมติใหแกไขหนังสือบริคณหบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวของอันเนื่อง

มาจากการเพิ่มทุน  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
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      วาระที่ 8 พิจารณาอนุมติจัดสรรหุนสามัญสวนที่เพิ่ม 335,999,992 หุน  เพื่อรองรับการจายปนผล

ในรูปของหุนปนผล จำนวนรวม 289,985,369 หุน และรองรับการใชสิทธิของผูถือ GLOBAL-W ที่เหลืออยู

ตามการปรับสิทธิใหมจำนวน 46,014,623 หุน

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

      วาระที่ 9 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชี ประจำป 2555

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

           วาระที่ 10 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

                       การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

   1. ชื่อกรรมการ นายวิทูร  สุริยวนากุล

    เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   2. ชื่อกรรมการ นายสุรศักดิ์  จันโทริ

    เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   3. ชื่อกรรมการ นางวารุณี  สุริยวนากุล

    เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   4. ชื่อกรรมการ นางสาวชุติกาญจน  ศรีแสงจันทร

    เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระที่ 11 พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจำป 2555

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ ถามี

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา

การลงคะแนนไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

            (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผู รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตาม

ที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู รับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผู รับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่

ขาพเจาระบุใน หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ

      ลงชื่อ......................................................ผูมอบฉันทะ

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

      ลงชื่อ......................................................ผูรับมอบฉันทะ

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

      ลงชื่อ......................................................ผูรับมอบฉันทะ

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

      ลงชื่อ......................................................ผูรับมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ :

 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลง คะแนน

ไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลานคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

 3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใน

ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ
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ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน)

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองแกรนดรัชดา

ชั้น5 อาคารธารทิพย โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อน

ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

 วาระท ี ่....... เรื่อง............................................................................................

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท ี ่....... เรื่อง............................................................................................

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท ี ่....... เรื่อง............................................................................................

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

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

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

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

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
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   วาระที่...... เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ตอ)

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

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

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

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

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

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

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

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

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

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

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

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

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

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ถูกตองสมบูรณและเปน

ความจริงทุกประการ

                                                       ลงชื่อ............................................................ผูมอบฉันทะ

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

                                                       ลงชื่อ............................................................ผูรับมอบฉันทะ

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

                                                       ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ

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

                                                       ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ

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


