
ณ ห�องเจ�าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ�าพระยาปาร�ค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

• 2562 •
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
Invitation letter to the 2019 Annual General meeting of shareholders (AGM)

1 มีนาคม 2562

เรื่อง     ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561

2. รายงานประจำาปี 2561

3. รายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) 

4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ

5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ

7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

9. แผนที่สถานที่ประชุม

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำาปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม 

เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง  กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดัง

ต่อไปนี้

 หมายเหตุ : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็น

ระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม  2561 ถึง 15 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

 รายละเอียด : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ  

ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร  และ

บริษัทฯ ได้สำาเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1   

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2561 และ พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 รายละเอียด  :  งบการเงินประจำาปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของ

รายงานประจำาปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน

ของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้   
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Invitation letter to the 2019 Annual General meeting of shareholders (AGM)

(หน่วย : ล้านบาท)

 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำาปี 2561 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำาเนินงานของ

บริษัทประจำาปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจ

สอบและ ลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ

กรรมการบริษัทตามลำาดับแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2561 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

 รายละเอียด : ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรร

ไว้เป็นจำานวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) หรือเท่ากับร้อยละ 4.99 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 2561 

เป็นผลให้เงินทุนสำารองตามกฎหมายของบริษัทมีจำานวนรวมเท่ากับ 484,182,751 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.10 ของ

ทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัท และด้วยผลการดำาเนินงานในรอบปี 2561 บริษัทมีกำาไร ตามที่บริษัทฯได้แจ้งต่อ

สาธารณชนไว้แล้ว และตามนโยบายของบริษัทจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิสำาหรับ

ปี ที่เหลือจากหักเงินสำารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท  ตามกฎหมายหากไม่มีเหตุ

จำาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญและด้วยตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมา บริษัทเห็นว่าจำานวนหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสภาพคล่องไม่มากเท่าที่ควร 

จึงเป็นที่มาของการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นประจำาปีนี้ ในรูปแบบของ

รายการ

ณ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม 31,016.98 30,567.90

หนี้สินรวม 16,130.61 15,897.57

ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,886.37 14,670.33

รายได้รวม          26,262.41 26,196.49

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 1,990.66 2,003.86

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,003.04 2,003.86

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำานาจควบคุม (12.37) -

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,031.86 2,032.52

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มี

อำานาจควบคุม
(12.12) -

กำาไรต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น) 0.5006 0.5008
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•	การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำานวนไม่เกิน 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้

แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,073,477.00 บาท 

(สองร้อยล้านเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 

บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็น

เงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

•	การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.205555555 บาท (ทศนิยม 9 ตำาแหน่ง) หรือคิดเป็นจำานวนเงิน

ไม่เกิน 822,524,296.13 บาท (แปดร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบหกบาทสิบสาม

สตางค์)

 รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.255555555 บาท (ทศนิยม 9 

ตำาแหน่ง) คิดเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,022,597,773.13 บาท (หนึ่งพันยี่สิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ด

พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสามสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 53.71 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 2561 ภายหลังหักสำารอง

ตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทั้งหมดจะ

ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำาหนด

  โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผลใน วันศุกร์ที่ 8 

มีนาคม 2562 ซึ่งจะจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 

เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

 โดยมีประวัติการจ่ายปันผลสำาหรับผลประกอบการประจำาปี 2558 - 2560  ดังนี้
ปี 2558 2559 2560

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น  (หน่วย : บาท / หุ้น) 0.2399 0.4348 0.4199

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น) 0.0956 0.2156 0.2263

อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำาไรสุทธิ (%) 39.93 55.76 56.74

 หมายเหตุ :  ข้อมูลอัตรากำาไรสุทธิข้างต้น เป็นข้อมูลกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามงบการเงินในแต่ละปีนั้น ๆ ซึ่งไม่

ได้ปรับปรุงจำานวนหุ้นสามัญของงวดก่อน ๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรสุทธิเป็นสำารองตามกฎหมายและ

อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด ตามที่คณะกรรมการเสนอ   

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้น

ปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 จำานวนรวม 3,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

 รายละเอียด : ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก4,001,472,951.00 บาท เป็น 

4,001,469,549.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำาออกจำาหน่ายจำานวน 3,402 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำานวนเงิน 3,402.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปหุ้น

ปันผลตามมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 แต่ยังไม่ได้จัดสรรจำานวน 3,402 หุ้น

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมบริษัทฯมีทุนจด

ทะเบียนอยู่ 4,001,472,951.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,001,469,549.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียน

ที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายจำานวนรวม 3,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำานวนเงิน 3,402.00 บาท และแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำานวน 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ  

1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน   

 รายละเอียด : เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำานวน 200,073,477  หุ้น จึงขออนุมัติเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม 200,073,477 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมี

ทุนจดทะเบียนอยู่ 4,001,469,549.00 บาท เพิ่มเป็น 4,201,543,026.00  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม 

200,073,477 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำานวน 200,073,477 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของ

หุ้นปันผล  

 รายละเอียด : เนื่องจากบริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่3 บริษัทจะต้อง 

จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำานวน 200,073,477 หุ้น ทั้งนี้ได้นำาส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) มา

พร้อม กับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 200,073,477  

หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2562

 รายละเอียด : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำาหรับการจัดทำางบ

การเงินบริษัทประจำาปี 2562 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรนำาเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ สำาหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำาปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้   

1. นายเมธี  รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 3425

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำาหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 

2561) และ / หรือ

2. น.ส.วราภรณ์  วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 5087

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

และ / หรือ

3. นายอัครเดช  เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 5389

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

และ / หรือ

4. น.ส.กรทิพย์  วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 6947

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
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  โดยกำาหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และขอ

อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำาปี 2562 เป็นจำานวนเงิน 3,100,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี) ซึ่ง

เป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน 

รวมถึงมีมาตรฐานการทำางานที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี  การแต่งตั้งและการกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชีของบริษัทประจำาปี 2562 ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

แล้ว

 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัท

ย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำาหรับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศ

กัมพูชา ตามกฏหมายของประเทศดังกล่าวไม่บังคับให้บริษัทย่อยต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อย่างไรก็ตามคณะ

กรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำางบการเงินให้ทันตามกำาหนดเวลาและให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบความถูก

ต้องของข้อมูลก่อนจัดทำางบการเงินรวม   

ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 ปี 2560

ค่าสอบบัญชีประจำาปีและรายไตรมาส (บาท) 3,100,000.00 2,800,000.00 2,600,000.00

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจ

สอบและบริหารความเสี่ยง จึงอนุมัติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนด

ค่าสอบบัญชีประจำาปี 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเสนอ  

วาระที่  8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 19 กำาหนดให้

กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีจำานวนหนึ่งในสาม หรือจำานวนที่ใกล้

ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  โดยกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธี

จับฉลาก ส่วนในปีหลังต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตาม

วาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำาหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้ง

กรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน

ใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และในปีนี้ 

กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 
1. รศ.พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ์ ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

2. นายพรศักดิ์  ศักดิ์พันธ์พนม ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

และบริหาร ความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายอนวัช   สุริยวนากุล ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท 
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 เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ประสงค์กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกต่อไป คณะกรรมการจึงมีมติเห็น

ชอบให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระดังกล่าว โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
1. นายไพโรจน์ เจือประทุม ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

2. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำารงกิจ ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและ

บริหารความเสี่ยง 

3. พลตำารวจเอก กวี สุภานันท์ ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 

3 ท่าน ที่จะมาดำารงตำาแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้และในช่วง 2 ปี

ที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชี และสำาหรับนายไพโรจน์ เจือประทุม ที่

จะเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็น

ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระ

ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ โดย

ประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่านปรากฏ  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมี

ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท  สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง

ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อ

กรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบ

วาระ 

วาระที่ 9 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำาปี 2562

 รายละเอียด : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำาหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจาก

บริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำานวนแน่นอนหรือ

วางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำาหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือ ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

เป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

 ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้าง

ของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
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 บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรร

หาฯ ได้พิจารณากำาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ โดยเทียบ

เคียงจากบริษัทในธุรกิจ / อุตสาหกรรมเดียวกัน 

 คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำาปี 2562 ภายในวงเงิน   

ไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีทีผ่านมา เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความ

สามารถ และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พัฒนาบริษัทฯให้ มีความก้าวหน้า และมีผลการดำาเนินงานที่ดีมาตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2561 มีจำานวนรวม 61 สาขา

 โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงาน

ประจำาของบริษัท  ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ และ เงินโบนัสอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการ

จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำาหนดจำานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการ

แต่ละคน 

 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี
จำานวนเงินที่อนุมัติ

(บาท)

จำานวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน / ค่าเบี้ยประชุม โบนัส รวม

2559 10,000,000.00 4,634,166.66 1,664,712.00 6,298,878.66

2560 15,000,000.00 5,545,500.00 3,943,044.00 9,488,544.00

2561 15,000,000.00 5,260,000.00 3,943,044.00 9,203,044.00

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 

2562 ไว้ไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 

โดยมีรายละเอียด การจ่ายค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 70,000 บาท / คน / เดือน 35,000 บาท / คน / เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 40,000 บาท /คน / ครั้ง 35,000 บาท / คน / ครั้ง

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย  

(คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

30,000 บาท /คน / ครั้ง 25,000 บาท / คน / ครั้ง

4. โบนัสกรรมการ ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือ

หุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำาหนดจำานวน

เงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

5. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มี -
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วาระที่ 10  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)

 ดังนั้น บริษัทฯได้กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562  

เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 

กรุงเทพมหานคร โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 

ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 

 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน   

โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลง

คะแนน  ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำาส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

               

หมายเหตุ : 

•	หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์  1160  หรือ  082-7355914 ,  098-0978233  

•	บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำาปี 2561 ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ  

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (www.globalhouse.co.th)

•	ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำาปี 2561 ในลักษณะถ่ายสำาเนา กรุณาส่งแบบตอบรับซึ่ง

ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด 

(มหาชน) เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำาบลรอบเมือง  อำาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 หรือที่  

email : ir@globalhouse.co.th  

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

(นาย อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำาจร)
ประธานกรรมการบริษัท

http://www.globalhouse.co.th/
mailto:ir@globalhouse.co.th
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม  

ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

2. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

/ กรรมการอิสระ

3. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายวิทูร สุริยวนากุล กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. นายอนวัช สุริยวนากุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย

บริหารสินค้าและการตลาด

7. นางวารุณี สุริยวนากุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์

8. นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริษัท

9. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการบริษัท

 มีกรรมการลาประชุม 1 ท่าน คือ นายนิธิ  ภัทรโชค กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร   

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายยุทธนา สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำาเข้า

2. น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. นายภิภพ วาสนาอาชาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

4. นายเข็มชาติ สังฆะคาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System 

Development
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รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำากัด
1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3425

2. น.ส. ธนวรรณ ลี้สธนกุล

 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 

เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 

8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำาหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 

จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นายวุฒิเมธ ภักดีวุฒ ิ

ทำาหน้าที่ผู้ดำาเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองจำานวน 61 ราย และที่รับมอบฉันทะจำานวน 769 ราย รวมทั้งสิ้น 830 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้น 

ทั้งสิ้น 3,237,269,588 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 84.27 ของจำานวนหุ้น ที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด และได้กล่าวว่าองค์

ประชุมครบแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้

ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1 / 3) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับขอบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุม 

การดำาเนินการประชุม

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่าน

ผู้ถือหุ้น แต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำานวน 13 แผ่น รวม 11 วาระ 

2. เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน

การดำาเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน  สำาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบ

ในวาระนั้น วิธีการนับคะแนน จะใช้การสแกนตาม barcode  และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว  

นายวุฒิเมธฯ  ผู้ดำาเนินรายการ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำานวนคะแนนเสียงในส่วน 

“เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” และสำาหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยจะไม่ได้เก็บ

ระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

3. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำาถาม ขอให้ยกมือ 

และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็น

หรือคำาถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบ

ระเบียบวาระต่าง ๆ แล้ว

4. ในการเสนอความเห็นหรือคำาถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ 

และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำาเนินการที่เหมาะสม
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 ในลำาดับถัดไป นายวุฒิเมธฯ ได้เรียนเชิญนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร ประธานกรรมการบริษัทฯ (“ประธานฯ”) 

ทำาหน้าที่ประธานที่ประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 

 ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 และจัดส่ง

ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯได้พิจารณา

รายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 

2560

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อ

เสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,324,900,207 99.97

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 891,554 0.03

บัตรเสีย - -

               

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560

 น.ส. ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน  รายงานต่อที่ประชุมฯ ถึง

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการ

เงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  ดังนี้

 ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯมีสาขาทั้งสิ้น 55 สาขา โดยมีสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2560 จำานวน 9 สาขา คือ ประจวบคีรีขันธ์ 

อุตรดิตถ์ อ่างทอง เลย ชุมแพ (จ.ขอนแก่น) พังโคน (จ.สกลนคร) พัทลุง เทพารักษ์ (จ.สมุทรปราการ) และ โชคชัย

(จ.นครราชสีมา) มีพื้นที่ขาย รวมทั้งสิ้น 1,183,978 ตารางเมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 138,697 ตารางเมตร 

 นอกจากนี้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทได้เปิดดำาเนินการสาขาพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 

2561 รวมมีสาขาที่เปิดดำาเนินการแล้วทั้งสิ้น 56 สาขา 

 ปี 2560 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้จัดทำางบการเงินรวม เนื่องจากได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชาในนาม 

Global House (Cambodia) Co., Ltd. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีสัดส่วนการลงทุนของ Global House และ

นักลงทุนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 55 และ ร้อยละ 45 ตามลำาดับ เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเปรียบเทียบ จึงขอนำาเสนอ

รายงานผลการดำาเนินงานปี 2560 เฉพาะในส่วนของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

•	รายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 20,830.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำานวน  1,973.12 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ10.46 เป็นผลมาจากการเปิดสาขาเพิ่มอีก 9 สาขา สำาหรับรายได้อื่นเท่ากับ 721.57 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำานวน 104.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.01 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
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ของรายได้ส่งเสริมการขายและรายได้ค่าบริการ  หากพิจารณารายได้รวมของปี 2560 เท่ากับ 21,552.13 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.67 สำาหรับกำาไรขั้นต้นปี 2560 เท่ากับ 4,286.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 409.88 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.57 หากเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายสุทธิ อัตรากำาไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 

20.58 เนื่องมาจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า House Brand ของบริษัทเป็นหลัก

•	ต้นทุนในการจัดจำาหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร ปี 2560 เท่ากับ 2,847.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 

จำานวน 602.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.82 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 13.67 ของยอดขาย 

เป็นค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้นจากสาขาที่เปิดใหม่ 9 สาขา  

•	กำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา( EBITDA) เท่ากับ 2,918.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 

จำานวน 87.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.09 และคิดเป็น ร้อยละ 14.01 ของยอดขาย

•	กำาไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) จำานวน 1,612.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำานวน 57.36 ล้านบาท หรือลด

ลงร้อยละ 3.43 และมีกำาไรต่อหุ้น 0.4199 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้หากรวมส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วม

ค้าผ่านบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด และการลงทุนในบริษัทย่อยในนาม Global House 

(Cambodia) Co., Ltd  เข้ามาด้วยจะทำาให้  บริษัทฯ มีผลกำาไรสุทธิตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,602.09 

ล้านบาท ลดลง 73.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.41 

•	ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯมีฐานะการเงินรวม ดังนี้  สินทรัพย์รวม 28,177.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,118.58 ล้าน

บาท หรือ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.20 หนี้สินรวม 14,830.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,108.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 38.32 และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,347.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,009.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

8.18

 โดยสรุปสาระสำาคัญของงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560 ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
ณ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม 28,229.56 28,177.34

หนี้สินรวม 14,849.46 14,830.29

ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,380.10 13,347.05

รายได้รวม          21,552.18 21,552.13

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 1,602.09 1,612.94

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,608.57 1,612.94

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของ : 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

(6.47) -

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,609.83 1,615.58

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของ : 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

(7.50) -

กำาไรต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท / หุ้น) 0.4187 0.4199
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Invitation letter to the 2019 Annual General meeting of shareholders (AGM)

 นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงพัฒนาการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

•	การเปิดดำาเนินการศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีพื้นที่คลังสินค้ารวม 30,000 

ตารางเมตร และใช้ระบบ ASRS (Automated Storage & Retrieval System) ในการจัดเก็บสินค้า 

นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนา Soft ware เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า ให้มีความ 

คล่องตัวมากขึ้น รวมถึงได้พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำาให้การขนส่งสินค้าไปยัง

สาขารวดเร็วขึ้น และลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า

•	การลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการลงทุนผ่านบริษัท  

โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 34 ในบริษัทสุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ 

จำากัด (มหาชน) และปัจจุบันขยายสาขาแล้ว 6 สาขา สำาหรับประเทศเมียนมา เป็นการลงทุนผ่านบริษัท  

โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ใน Pro1 Global และเปิดดำาเนินการ

แล้ว 6 สาขา และประเทศกัมพูชาเป็นการลงทุนในบริษัทย่อยชื่อ Global House (Cambodia) Co., Ltd. 

โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 55 คาดว่าจะสามารถเปิดดำาเนินการแห่งแรกในกรุงพนมเปญได้

ภายในไตรมาสที่ 3 นี้ 

 จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีหน่ึงปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงาน

ประจำาปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับแล้ว     

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้ 

 นายศุภเลิศ  รุ้งรุ่งอรุณ (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

	• อยากทราบว่าสัดส่วนการร่วมทุนในประเทศเมียนมา และใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 นายวิทูร  สุริยวนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

	• สัดส่วนการร่วมทุนในประเทศเมียนมาร้อยละ 30 และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร้อย

ละ 34 

 นายวสันต์  พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

	• มีการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจำานวนเท่าไหร่  มีผลการดำาเนินงานเป็น

อย่างไร และได้รับผลตอบแทนในรูปแบบใด และมีการลงทุนในประเทศกัมพูชาเป็นจำานวนเท่าไหร่ 

	• ปี 2561 มีแผนและเป้าหมายการดำาเนินงานอย่างไร

 น.ส. ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

	• การลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นการลงทุนผ่าน บริษัท โกลบอล อินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด โดยการถือหุ้นในบริษัทสุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 34 

ประมาณ 700.00 ล้านบาท และได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล โดยในปี 2559 จำานวน 10.82 

ล้านบาท ปี 2560 จำานวน 4.70 ล้านบาท และ ปี 2561 จำานวน 2.00 ล้านบาท สำาหรับการลงทุน

ในประเทศกัมพูชามีทุนจดทะเบียนใน Global House (Cambodia) Co., Ltd จำานวน 10,000,000 

เหรียญสหรัฐ  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้างร้าน  
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Invitation letter to the 2019 Annual General meeting of shareholders (AGM)

 นายวิทูร  สุริยวนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

	•  ในปี2561 บริษัทมีแผนการขยายสาขาประมาณ 7-9 สาขา ซึ่งเราได้จัดเตรียมที่ดินไว้เรียบร้อยแล้ว 

และจะเพิ่มกำาไรขั้นต้น โดยการปรับ Product  Mix ของกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพในการทำากำาไร เพื่อ

รักษาอัตราการเติบโตของบริษัท  

 เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้   

 มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2560 และอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำาหรับปีส้ิน

สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย  3,324,118,188 99.95

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 1,675,831 0.05

บัตรเสีย - -

     

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2560 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

 น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม

กฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำาไรสุทธิเป็นเงินกำาไรสะสมสำารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กำาไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจำานวน 

81.00 ล้านบาท หรือ เท่ากับร้อยละ 5.022 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 2560 และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิสำาหรับปีที่เหลือจากหักเงินสำารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อ

บังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงาน

ของบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว เมื่อครั้งออกหนังสือชี้ชวนนำาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับ

ประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยในปีนี้บริษัทฯมีการจ่ายปันผล ดังนี้

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำานวนไม่เกิน 160,058,918  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 24 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 160,058,918.00 

บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 

0.0416666667 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้

จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0416666667 บาท

2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ  0.1846296296 บาท (ทศนิยม 10 ตำาแหน่ง) หรือคิดเป็นจำานวน

เงินไม่เกิน 709,238,850.16 บาท (เจ็ดร้อยเก้าล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสิบหก

สตางค์) 

 รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2262962963 บาท (ทศนิยม 10 

ตำาแหน่ง)  คิดเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 869,297,768.16 บาท (แปดร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ด

พันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสิบหกสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 56.74 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 2560 ภายหลังหักสำารอง

ตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทั้งหมดจะ

ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำาหนด
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 โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันศุกร์ที่ 9 

มีนาคม 2561 และกำาหนดจ่ายปันผลในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561   

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอ

แนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรสุทธิเป็นสำารองตามกฎหมายและจ่ายปันผล

แก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดังนี้
มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,324,902,465 99.97

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 891,554 0.03

บัตรเสีย - -

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้น

ปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 จำานวนรวม 2,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน

อยู่ 3,841,416,727.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 3,841,414,033.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้

ออกจำาหน่ายจำานวนรวม 2,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำานวนเงิน 2,694.00 บาท และแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการเสนอ และเพื่อให้

บริษัทฯ สามารถดำาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือ 

ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน

อยู่ 3,841,416,727.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 3,841,414,033.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่

ยังไม่ได้นำาออกจำาหน่ายจำานวนรวม 2,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำานวนเงิน 2,694.00 บาท และ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 3,841,416,727.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

3,841,414,033.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำาออกจำาหน่ายจำานวน 2,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,324,902,465 99.97

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 891,554 0.03

บัตรเสีย - -
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 

1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ        

 ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 

3,841,414,033.00 บาท เพิ่มเป็น 4,001,472,951.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม 160,058,918 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอ

แนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจด

ทะเบียนอยู่ 3,841,414,033.00 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,001,472,951.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน

รวม 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 จากจดทะเบียนเดิมจำานวน 

3,841,414,033.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,001,472,951.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 

160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนน

เสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,324,902,465 99.97

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 891,554 0.03

บัตรเสีย - -

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 160,058,918 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของ 

หุ้นปันผล

 ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม จำานวนรวม 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอ

แนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำานวนรวม 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย  3,324,902,580 99.97

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 891,554 0.03

บัตรเสีย - -
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2561

 น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่าผู้สอบ

บัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ

คณะกรรมการบริษัท แล้ว เนื่องจากมีมาตรฐานการทำางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี จึงขอนำาเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำาหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำาปี 2561 

ดังนี้
1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 และ / หรือ

2. น.ส.วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 และ / หรือ

3. นายอัครเดช  เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389  และ / หรือ

4 น.ส.กรทิพย์  วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947

 แห่งบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2561  และกำาหนดค่าสอบ

บัญชีเป็นจำานวนเงิน 2,800,000 บาท โดยราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอ

แนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2561 ตามที่นำาเสนอด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,324,902,580 99.97

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 891,554 0.03

บัตรเสีย - -

วาระที่ 8  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 ประธานฯได้มอบให้ นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานการประชุมในวาระนี้แทน  

เนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำาแหน่งตาม

วาระมีรายนามดังต่อไปนี้ 
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

2. นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริษัท

3. นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 เป็นการล่วงหน้าโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ซึ่ง

ไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 
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 เนื่องด้วยในวาระนี้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ดำารงตำาแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อ

ให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปโดยอิสระและถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

 จากนั้น นายวิทูรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็น

ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำารง

ตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

 นายวิทูรฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอ

แนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร ตำาแหน่ง  ประธานกรรมการบริษัท /  กรรมการอิสระ
มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,307,232,790 99.44

ไม่เห็นด้วย 17,669,790 0.53

งดออกเสียง 891,554 0.03

บัตรเสีย - -

2. นายขจรเดช  แสงสุพรรณ   ตำาแหน่ง  กรรมการบริษัท 
มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,322,823,613 99.91

ไม่เห็นด้วย 2,078,967 0.06

งดออกเสียง 891,554 0.03

บัตรเสีย - -

3. นายนิธิ  ภัทรโชค  ตำาแหน่ง  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,322,823,614 99.91

ไม่เห็นด้วย 2,078,966 0.06

งดออกเสียง 891,554 0.03

บัตรเสีย - -
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วาระที่ 9   พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำาปี 2561

 ประธานฯได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่มิใช่พนักงานของ 

บริษัทฯ รวมถึงค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ และเงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มี

การจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจากข้อมูลของปีที่ผ่านมานั้นจำานวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ

ในแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ปี
จำานวนเงินที่อนุมัติ 

(บาท)

จำานวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน 

/ ค่าเบี้ยประชุม
โบนัส รวม

2558 10,000,000 3,915,000.00 2,419,634.00 6,334,634.00

2559 10,000,000 4,634,166.66 1,664,712.00 6,298,878.66

2560 15,000,000 5,545,500.00 3,943,044.00 9,488,544.00

   สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและ

โบนัสกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการ

ตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้าและมีผล

การดำาเนินงานที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2560 มีจำานวนรวม 55 

สาขา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาฯ จึงนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท  (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดย

มีรายละเอียด ดังนี้ 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 70,000 บาท / คน / เดือน 35,000 บาท / คน / เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 40,000 บาท / คน / ครั้ง 35,000 บาท / คน / ครั้ง

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (คณะ

กรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการ

ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

30,000 บาท / คน / ครั้ง 25,000 บาท / คน / ครั้ง

4. โบนัสกรรมการ ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 

โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำาหนดจำานวนเงินที่

เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอ

แนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้
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 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 

บาทประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัส

กรรมการ ตามเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,317,360,058 99.75

ไม่เห็นด้วย 7,542,522 0.22

งดออกเสียง 891,554 0.03

บัตรเสีย - -

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน  2560)

 ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ข้อบังคับบริษัท ข้อ35 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นสอดคล้องกับพระราช

บัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  

21 / 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 โดย

ให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

เดิม 

 “ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่

วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1 / 5) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น

จำานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1 / 10) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่าย

ได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำาหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง

ระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว”

แก้ไขเป็น

 “ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในสี่(4)เดือน นับแต่วัน

สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้

ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำาหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง

ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัด

ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
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 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้า

ชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับ

แต่วันครบกำาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำาเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำานวยความสะดวกตามสมควร

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำานวนผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้

จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอ

แนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 (การประชุมผู้ถือหุ้น) 

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) 

โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่รวมถึงให้ดำาเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามที่คณะ

กรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,324,902,580 99.97

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 891,554 0.03

บัตรเสีย - -

 ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเอง จำานวน 69 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

จำานวน 774 ราย  รวมทั้งสิ้น  843 ราย นับจำานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น  3,325,794,134  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.58 ของจำานวน

หุ้นที่ออกและจำาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท 

 เมื่อที่ประชุมไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สละ

เวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 และกล่าวปิดประชุม

 ปิดประชุม ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลา  15.50  น. 

(นาย อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำาจร)
ประธานกรรมการบริษัท

ประธานในที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 

2562 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / เพิ่มทุน

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

	• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,001,472,951.00  บาท เป็น 4,001,469,549.00 บาท โดยวิธีการ

ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 

2561 จำานวน 3,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ

	• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,001,469,549.00บาท เป็น 4,201,543,026.00 บาท โดยออก 

หุ้นสามัญ จำานวน 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 200,073,477.00  บาท    

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำานวน 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 

200,073,477.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1  รายละเอียดการจัดสรร 
จัดสรรให้แก่ จำานวนหุ้น อัตราส่วน

(เดิม : ใหม่)

ราคาขาย

ต่อหุ้น (บาท)

วัน เวลา จองซื้อ และ

ชำาระเงินค่าหุ้น

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นเดิม 200,073,477 20 : 1 - บริษัทฯจ่ายหุ้นปันผลให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 

20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล 

เพื่อรองรับการ

จ่ายปันผล

 หมายเหตุ : บริษัทฯ กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกำาหนดวันจ่าย

ปันผลเป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น 

2.2  การดำาเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสดให้

แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท 

2.3  จำานวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 

   - ไม่มี -
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3. กำาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1   การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 

4.2  การดำาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไข บริคณฑ์สนธิ ตลอดจนเอกสาร

อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

4.3  การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ในการนำาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนกับ

ตลาดหลักทรัพย์  

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1   เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นโดยการจ่าย

หุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินสด    

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1  เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ

6.2  เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1  นโยบายเงินปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิที่เหลือจาก

หักเงินสำารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มี

เหตุจำาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัย

สำาคัญ 

7.2  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำาเป็นสำาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรร

หุ้นเพิ่มทุน 

   -ไม่มี-
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9. ตารางระยะเวลาการดำาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

2. กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 8 มีนาคม 2562

3. กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 วันที่ 23 เมษายน 2562

4. กำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล วันที่ 8 มีนาคม 2562

5. กำาหนดจ่ายปันผล  วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

  

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

(นายวิทูร  สุริยวนากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ   

1. นายไพโรจน์ เจือประทุม อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย

 ตำาแหน่งที่เสนอ : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 ประวัติการศึกษา :

	• ปริญญาโท  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	• ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	• ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 การอบรม / สัมมนา : 

	• เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6  สำานักงาน ก.พ.

	• ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหาร แพทยสภาและสถาบันพระปกเกล้า 

ระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6)

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง :  -ไม่มี-

 จำานวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :   -ไม่มี-

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :  -ไม่มี-  

 ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป :
ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ก.พ. - ก.ย. 

2561

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

กรมสรรพากร

2560 รองอธิบดีกรมสรรพากร กรมสรรพากร

2559 - 2560 สรรพากรภาค 5 สำานักงานสรรพากรภาค 5 จ.ชลบุรี

2558 - 2559 สรรพากรภาค 9 สำานักงานสรรพากรภาค 9 จ.นครราชสีมา

2557 - 2558 สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น สำานักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

2556 - 2557 สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี สำานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

2554 - 2556 สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด สำานักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ 

 เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :  -ไม่มี-

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

 การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจ 

 มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น  ผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย)

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
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                                                                                                                          สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ                                                                                                                                   

2. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำารงกิจ อายุ 65 ปี  สัญชาติ ไทย                                                                                                                 

 ตำาแหน่งที่เสนอ : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /

    กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง    

 ประวัติการศึกษา : 

	• ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย (การจัดการธุรกิจดุษฎีบัณฑิต)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

	• ปริญญาโท  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	• ปริญญาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 การอบรม / สัมมนา :  

	• วิทยาลัยการตลาดทุน(วตท.16) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	• โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.2) , สำานักงาน ก.พ.

	• หลักสูตร Leading Change for Executive of Excise Department รุ่นที่ 2  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	• หลักสูตร GSB Middle management Leadership Program 2007,  Nanyang Technological 

University

	• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 45 (นบส.รุ่น45) สำานักงาน ก.พ.

	• Strategy for Improving Directors Effectiveness, Kellogg School of Management

	• Middle Management Professional Development, Revenue Canada

	• Program Tax Analysis and Revenue Forecasting, Harvard University  

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง :  -ไม่มี-

 จำานวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :  -ไม่มี-

 ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป :
ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

พ.ย. 2553 - ก.ย. 2557 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

พ.ย. 2552 - พ.ย. 2553 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต  

(นักบริหารระดับต้น)

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

ม.ค. - พ.ย. 2552 ผู้อำานวยการสำานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 

(ผู้อำานวยการระดับสูง)

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

ต.ค. 2545 - ม.ค. 2552 ผู้อำานวยการสำานัก (นักวิชาการภาษี 9) 

สำานักแผนภาษี (ผู้อำานวยการระดับสูง)

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
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 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ 

 เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :  -ไม่มี-

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

 การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจ 

 มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น  ผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย)

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ

3. พลตำารวจเอก กวี สุภานันท์ อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย                                              

 ตำาแหน่งที่เสนอ : กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ /

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ประวัติการศึกษา : 

	• ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

	• ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตำารวจ รุ่น 33 

 การอบรม / สัมมนา : 

	• หลักสูตรผู้กำากับการ รุ่น 25

	• หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น 37

	• หลักสูตร Critical Incident Management จากสหรัฐอเมริกา

	• หลักสูตรบริหารงานตำารวจชั้นสูง รุ่นที่ 18

	• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 51   

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง :   -ไม่มี-

 จำานวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรถและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :   -ไม่มี-

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :  -ไม่มี-  

 ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป : 
ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2559 - 2561 ที่ปรึกษา (สบ 10) สำานักงานตำารวจแห่งชาติ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

2557 - 2559 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

2556 - 2557 ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 2 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

2555 - 2556 ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 4 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

2549 - 2555 รองผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 4 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ 

 เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :  -ไม่มี-

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

 การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจ 

 มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น  ผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย)

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

 ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในสี่(4)เดือน นับแต่วัน

สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้

ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำาหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง

ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัด

ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้า

ชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับ

แต่วันครบกำาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำาเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำานวยความสะดวกตามสมควร

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ในข้อ 37  ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้

จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

 ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดัง

กล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน วันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำาบอกกล่าว

นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

 ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะ

กรรมการจะกำาหนดก็ได้

 ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 

ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  

(1 / 3) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา

เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ

หุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด

ประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุม

ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่

อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่

ประชุมดังกล่าว
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 ข้อ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้

เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 

และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 (2)  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 / 4) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

  (ค) การทำา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นข้อใดจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

การแบ่งผลกำาไรขาดทุนกัน

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

  (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

  (ฉ) การเลิกบริษัท

  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

 ข้อ 40.  กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

 (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไร และการจ่ายเงินปันผล

 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

 (6) กิจการอื่น ๆ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่

ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น ของวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

 ให้แสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้

ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง 

ดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ 

 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง

เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ดังนี้

	• รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ หรือ 

	• นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม หรือ 

	• ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ 

 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความสำาคัญ  

ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

 (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

	• หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและปิด

อากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว

	• สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือสำาเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้

มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

	• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ 

หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

 (2) กรณีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสาร 

ดังต่อไปนี้

	• หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน

นิติบุคคลตราหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และปิดอากร

แสตมป์เรียบร้อยแล้ว

	• สำาเนาบัตรประจำาตัว (ตามที่กำาหนดในข้อ 2) ของผู้มีอำานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรอง

สำาเนาถูกต้อง
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	• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่ง

รับรองสำาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำาคัญของนิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

	• กรณีผู้มอบอำานาจเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำาเนาหนังสือรับรองการเป็น

นิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรอง

การเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค (Notary Public) หรือหน่วย

ราชการที่มีอำานาจไม่เกิน 3 เดือน

	• สำาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำาคำาแปลเป็น

ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูก

ต้องของคำาแปล

	• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ

หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

 (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้

ลงทุนต่างประเทศ ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค.

 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

	• หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้เป็นคัสโตเดียน 

(Custodian) เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

	• หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็น คัสโตเดียน 

(Custodian)

	• เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำาคำาแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมา

พร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำานาจกระทำาการแทนบุคคลดัง

กล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำาแปลด้วย

	• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง

ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.1  การออกเสียงลงคะแนน

  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำาโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง บริษัทจะมอบ

บัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมโดยในบัตรลงคะแนนนั้นบริษัทจะ

พิมพ์จำานวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง แยกรายวาระในบัตรลงคะแนน

4.2  วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

  (1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดย

จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองด

ออกเสียงในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนน

เสียงจากผู้ถือหุ้น  เพื่อนำามาใช้ในการนับคะแนนเสียงต่อไป

  (2) กรณีทีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้

ออกคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ                                                                        

1. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย

 ที่อยู่ : 54 / 98 ถนนเย็นอากาศ  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120

 ตำาแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 ประวัติการศึกษา :

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

	• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : 

	• หลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program รุ่นที่ 17 / 2002 สมาคมส่งเสริม  

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

 การอบรม / สัมมนาในปี 2561 : - ไม่มี-

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง :  -ไม่มี-

 จำานวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :   -ไม่มี-

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  -ไม่มี-  

 ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2551 - 2555 กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการอิสระ  กรรมการบริษัท บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2550 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ผู้ดูแลและให้คำาปรึกษาการศึกษาอิสระของ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2524 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์สาขาวิชาการบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2552 – 2555 คณบดี Business School มหาวิทยาลัยอาเซียน

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพ 

 เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :  -ไม่มี-

 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ครั้งนี้ :  –ไม่มี-
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 การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำาเสนอสำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : 

	• วาระที่ 1 - 8 กรรมการ ไม่มีส่วนได้เสีย

	• วาระที่ 9 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำาปี 2562)

	• วาระที่ 10  กรรมการ ไม่มีส่วนได้เสีย

 การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจ 

 มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

	• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

	• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย )

	• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

 จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : จำานวน 5 วาระ จากจำานวนปีทั้งหมด 11 ปี 2 เดือน 

ดังนี้
วาระที่ 1 ตั้งแต่ 26 ก.พ. 2551 ถึง 28 เม.ย. 2554

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 28 เม.ย. 2554 ถึง 4 เม.ย. 2556

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 4 เม.ย. 2556 ถึง 21 เม.ย. 2559

วาระที่ 4 ตั้งแต่ 21 เม.ย. 2559 ถึง 24  เม.ย. 2560

วาระที่ 5 ตั้งแต่ 24 เม.ย. 2560 ถึง 23  เม.ย. 2562

 จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 

	• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 5 / 5  ครั้ง

	• การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4 / 4  ครั้ง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ

2. นายพรศักดิ์  ศักดิ์พันธ์พนม อายุ  72  ปี สัญชาติ ไทย

 ที่อยู่ : 102 / 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 ตำาแหน่ง :  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /

   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ประวัติการศึกษา : 

	• เนติบัณฑิตไทย สำานักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

	• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :

	• หลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Programรุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

 การอบรม / สัมมนาในปี 2561 :   

	• Audit Committee Forum 2018 หัวข้อ Learn, unlearn and relearn – Audit Committee in 

the Age of Disruption(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง :  -ไม่มี-

 จำานวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :   -ไม่มี-

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :  -ไม่มี-  

 ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง : 
ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.สยามอภิวัฒน์

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง  ได้แก่ บจก.สยามอภิวัฒน์

 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพ 

 เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :  -ไม่มี-

 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ครั้งนี้ :  –ไม่มี-

 การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำาเสนอสำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : 

	• วาระที่ 1 - 8 กรรมการ ไม่มีส่วนได้เสีย

	• วาระที่ 9 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำาปี 2562)

	• วาระที่ 10  กรรมการ ไม่มีส่วนได้เสีย
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 การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจ 

 มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

	• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

	• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย )

	• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

 จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : จำานวน 3 วาระ จากจำานวนปีทั้งหมด 6 ปี ดังนี้
วาระที่ 1 ตั้งแต่ 4 เม.ย. 2556 ถึง 21 เม.ย. 2559

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 21 เม.ย. 2559 ถึง 24 เม.ย. 2560

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 24 เม.ย. 2560 ถึง 23 เม.ย. 2562

 จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 

	• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ    5 / 5  ครั้ง

	• การประชุมคณะกรรมการบริษัท      4 / 4  ครั้ง

	• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง

        



SI
AM

 G
LO

BA
L 

HO
US

E 
CO

M
PA

NY
 L

IM
IT

ED

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

38
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
Invitation letter to the 2019 Annual General meeting of shareholders (AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ

3. ดร.วงศ์ศักดิ์    สวัสดิ์พาณิชย์ อายุ  68 ปี สัญชาติ ไทย

 ที่อยู่ : 20 / 372 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120

 ตำาแหน่ง :  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ประวัติการศึกษา :

	• ปริญญาเอก  (D.Litt.PA) St. Clements University ประเทศอังกฤษ

	• ปริญญาโท  MPA (Public Affairs) Kentucky State Universityประเทศสหรัฐอเมริกา

	• ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ประวัติการอบรม :

	• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 44

	• นักบริหารการวางแผนระดับสูงของ NIDA

	• นักบริหารมหาดไทย ระดับ 8 และ ระดับ 9 สถาบันดำารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

	• หลักสูตรผู้นำาเมืองกรุงเทพมหานคร รุ่น 3

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ  

	• หลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Programรุ่นที่ 134/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

 การอบรม /สัมมนาในปี 2561 : - ไม่มี -

 จำานวนหุ้นที่ถือครอง :  -ไม่มี-

 จำานวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :   -ไม่มี-

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :  -ไม่มี-  

 ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป :
ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการอิสระ / การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2554 - 2556 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

2551- 2554 อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2548 - 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กระทรวงมหาดไทย

2545 - 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กระทรวงมหาดไทย

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

 การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพ 

 เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :  -ไม่มี-
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 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ครั้งนี้ :  –ไม่มี-

 การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำาเสนอสำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : 

	• วาระที่ 1 - 8 กรรมการ ไม่มีส่วนได้เสีย

	• วาระที่ 9   กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำาปี 2562)

	• วาระที่ 10  กรรมการ ไม่มีส่วนได้เสีย

 การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมี 

 ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

	• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

	• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย )

	• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

 จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : จำานวน 2 วาระ จากจำานวนปีทั้งหมด 2 ปี ดังนี้
วาระที่ 1 ตั้งแต่ 11 พ.ค. 2559 ถึง 24 เม.ย. 2560

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 24 เม.ย. 2560 ถึง ปัจจุบัน

 จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 

	• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ   5 / 5  ครั้ง

	• การประชุมคณะกรรมการบริษัท    4 / 4  ครั้ง

	• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง
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นิยามกรรมการอิสระ

 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำาเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็น

ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำาเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม 

 บริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 

ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท และต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำาจากบริษัท บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือ

ส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้น 

จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุม 

ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้ง 

ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

 ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำาหนดที่ กลต.และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดไว้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง  กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2551

เขียนที่.............................................................

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

 (1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................สัญชาติ..................................

อยู่บ้านเลขที่.........................................................ถนน.....................................................ตำาบล/แขวง...........................

อำาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์...........................

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม...................หุ้น 

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

 (3) ขอมอบฉันทะให้

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

อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ตำาบลแขวง................................

อำาเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์..........................  หรือ

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

อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ตำาบลแขวง................................

อำาเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์..........................  หรือ

  (3)...................................................................................................................อายุ...................... ปี

อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ตำาบลแขวง................................

อำาเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์..........................

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 

2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อื่นด้วย

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำาไปในการประชุมนั้น  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

ลงชื่อ………………….........………..…………………………..……ผู้มอบฉันทะ

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

ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผู้รับมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลง

คะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์
20 บาท
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.............................................................

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

 (1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................สัญชาติ....................................

อยู่บ้านเลขที่.........................................................ถนน.....................................................ตำาบล / แขวง...........................

อำาเภอ / เขต..........................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์...........................

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม.......................หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังนี้

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

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

 (3) ขอมอบฉันทะให้

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

อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ตำาบลแขวง................................

อำาเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์..........................  หรือ

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

อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ตำาบลแขวง................................

อำาเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์..........................  หรือ

  (3)...................................................................................................................อายุ...................... ปี

อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ตำาบลแขวง................................

อำาเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์..........................  หรือ 

 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2  

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อื่นด้วย

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                     เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

             

             

                                       

อากรแสตมป์
20 บาท
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                     เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2561 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                     เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้น

ปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 จำานวนรวม 3,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                     เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำานวน 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  

หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน    

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                     เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำานวน 200,073,477 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูป

ของหุ้นปันผล      

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                     เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2562

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                     เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง
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วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

                     เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

  1. ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ เจือประทุม

                          เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง

  2. ชื่อกรรมการ ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำารงกิจ

                          เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง

  3. ชื่อกรรมการ  พลตำารวจเอก กวี สุภานันท์

                          เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำาปี 2562

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                     เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                     เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็น

สมควร 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า

ระบุใน หนังสือ มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

ลงชื่อ......................................................ผู้มอบฉันทะ

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

ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ

(…................................................)
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หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                     เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

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

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                     เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

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

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                     เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง

วาระที่..........เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

                          เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง

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

                          เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง

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

                          เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง

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

                          เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุก

ประการ

ลงชื่อ............................................................ผู้มอบฉันทะ

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

ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

(สำาหรับผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

 

เขียนที่.........................................................

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

 1. ข้าพเจ้า......................................................................................................สัญชาติ............................................ 

อยู่บ้านเลขที่............. ถนน............................ ตำาบล/แขวง..................................อำาเภอ/เขต.........................................

จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์....................................

 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้แก่.................................................................

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม.....................................หุ้น 

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

 2. ขอมอบฉันทะให้.....................................................................................................................................

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

อยู่บ้านเลขที่............. ถนน............................ ตำาบล/แขวง..................................อำาเภอ/เขต.........................................

จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์.................................... 

หรือ

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

อยู่บ้านเลขที่............. ถนน............................ ตำาบล/แขวง..................................อำาเภอ/เขต.........................................

จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์.................................... 

หรือ

  (3)........................................................................................อายุ..................................ปี

อยู่บ้านเลขที่............. ถนน............................ ตำาบล/แขวง..................................อำาเภอ/เขต.........................................

จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์....................................

 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม  

ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 

และสถานที่อื่นด้วย

 3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้  ดังนี้

  มอบฉันทะตามจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

  ฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญจำานวนทั้งสิ้น .............................................................. หุ้น 

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

 4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี้

             

             

อากรแสตมป์
20 บาท
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

         เห็นด้วย..................เสียง           ไม่เห็นด้วย..................เสียง      งดออกเสียง..................เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

         เห็นด้วย..................เสียง           ไม่เห็นด้วย..................เสียง      งดออกเสียง..................เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2561 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

         เห็นด้วย..................เสียง          ไม่เห็นด้วย..................เสียง           งดออกเสียง..................เสียง 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้น

ปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 จำานวนรวม 3,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

         เห็นด้วย..................เสียง           ไม่เห็นด้วย..................เสียง      งดออกเสียง..................เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำานวน 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  

หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

         เห็นด้วย..................เสียง           ไม่เห็นด้วย..................เสียง      งดออกเสียง..................เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำานวน 200,073,477 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูป

ของหุ้นปันผล      

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

         เห็นด้วย..................เสียง           ไม่เห็นด้วย..................เสียง      งดออกเสียง..................เสียง
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2562

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

         เห็นด้วย..................เสียง           ไม่เห็นด้วย..................เสียง      งดออกเสียง..................เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

         เห็นด้วย..................เสียง           ไม่เห็นด้วย..................เสียง      งดออกเสียง..................เสียง

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

  1. ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ เจือประทุม

                          เห็นด้วย..................เสียง       ไม่เห็นด้วย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง

  2. ชื่อกรรมการ ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำารงกิจ

                          เห็นด้วย..................เสียง       ไม่เห็นด้วย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง

  3. ชื่อกรรมการ  พลตำารวจเอก กวี สุภานันท์

                          เห็นด้วย..................เสียง       ไม่เห็นด้วย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง

วาระที่ 9 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำาปี 2562

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

         เห็นด้วย..................เสียง          ไม่เห็นด้วย..................เสียง           งดออกเสียง..................เสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

         เห็นด้วย..................เสียง          ไม่เห็นด้วย..................เสียง           งดออกเสียง..................เสียง

 5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน

หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ

ตามที่เห็นสมควร
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 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า

ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

      

ลงชื่อ............................................................ผู้มอบฉันทะ

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

ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ

แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

2.1  หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน

2.2  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

(Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลง

คะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้

ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ในวันอังคารที่  23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ เจ้าพระยา

บอลรูม  ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือ

จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

         เห็นด้วย..................เสียง           ไม่เห็นด้วย..................เสียง      งดออกเสียง..................เสียง

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

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

         เห็นด้วย..................เสียง           ไม่เห็นด้วย..................เสียง      งดออกเสียง..................เสียง

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

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

         เห็นด้วย..................เสียง           ไม่เห็นด้วย..................เสียง      งดออกเสียง..................เสียง

วาระที่ .......... เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

                          เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง

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

                          เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง

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

                          เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง

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

                          เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค  ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริง

ทุกประการ

ลงชื่อ............................................................ผู้มอบฉันทะ

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

ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบฉันทะ

(….........................................................)
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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แผนที่สถานที่ประชุม

 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 กำาหนดจัดประชุม ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562  
เวลา 14.00 น. ณ เจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร

แผนที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
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แบบฟอร์มการขอรับรายงานประจำาปีในรูปแบบเล่ม

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

 ข้าพเจ้า...................................................................................................................................................................

 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น...........................................................................................................................................

 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 

ผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 จำานวนรวมทั้งสิ้น.............................................หุ้น ขอรับ

รายงานประจำาปี 2561 โดย

 ขอให้บริษัทนำาเอกสารดังกล่าวในวันเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 (วันที่ 23 เมษายน 2562)

 ขอให้บริษัทจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับข้าพเจ้า ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้งต่อไปนี้

ลงชื่อ............................................................................ผู้ถือหุ้น

(.........................................................................)

 หมายเหตุ : กรุณาตอบกลับแบบฟอร์มการขอรับรายงานประจำาปีในรูปแบบเล่มภายในวันที่ 5 เมษายน 2562

             

             

ชื่อ....................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที่...........................ถนน........................................................ตำาบล / แขวง.......................... 

อำาเภอ / เขต.....................................จังหวัด....................................ประเทศ..............................................

รหัสไปรษณีย์..........................................................







ณ ห�องเจ�าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ�าพระยาปาร�ค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

• 2562 •
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น


