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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

Invitation letter to the 2020 Annual General meeting of shareholders (AGM)

2 มีนาคม 2563

เรื่อง    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

2. รายงานประจำาปี 2562 ในรูปแบบของ QR Code

3. รายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53 - 4) 

4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ

5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ

7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

9. แผนที่สถานที่ประชุม

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 

ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่  

เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำาบลรอบเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 หมายเหตุ : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

 รายละเอียด : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา

บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ ได้สำาเนารายงานการประชุม

มาพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1   

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2562 และ พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี 

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 รายละเอียด : งบการเงินประจำาปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำา

ปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา  

โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้
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รายการ

ณ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม 35,986.39 35,592.87

หนี้สินรวม 19,855.47 19,718.07

ส่วนของผู้ถือหุ้น 16,130.92 15,874.80

รายได้รวม          29,182.28 28,576.91

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 2,114.08 2,038.93

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,093.47 2,038.93

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำานาจควบคุม 20.61 -

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,062.24 2,026.99

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำานาจควบคุม 4.84 -

กำาไรต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท / หุ้น) 0.4983 0.4853

 

(หน่วย : ล้านบาท)

 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำาปี 2562 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 

2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและ ลงนามรับรองจากผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2562 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 
 รายละเอียด : ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
ของกำาไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากเงินทุนสำารองตามกฎหมายของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562  
มีจำานวนรวม 484,182,751.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.52 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามกฎหมายแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการ
จัดสรรกำาไรสุทธิจากผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562 เป็นทุนสำารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทกำาหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิสำาหรับปีภายหลังการหักเงินสำารองต่าง ๆ ทุกประเภท
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้บริษัท จ่ายปันผลแก ่
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ในรูปแบบของ 

•	การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำานวนไม่เกิน 200,073,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯใน

อัตรา 21 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,073,361.00 บาท (สองร้อยล้านเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหก

สิบเอ็ดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0476190474 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของ

หุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0476190474 บาท

•	การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.2052910053 บาท (ทศนิยม 10 ตำาแหน่ง) หรือคิดเป็นจำานวนเงินไม่เกิน 

862,538,493.24 บาท (แปดร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)
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  รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2529100527 บาท (ทศนิยม 10 ตำาแหน่ง)  
คิดเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,062,611,854.24 บาท (หนึ่งพันหกสิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาท
ยี่สิบสี่สตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 52.12 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 2562 ภายหลังหักสำารองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผล 
ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำาหนด
  โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563  
ซึ่งจะจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น  

 โดยมีประวัติการจ่ายปันผลสำาหรับผลประกอบการประจำาปี 2559 - 2561  ดังนี้

ปี 2559 2560 2561

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น  (หน่วย : บาท / หุ้น) 0.4348 0.4199 0.5008

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น) 0.2156 0.2263 0.2556

อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำาไรสุทธิ (%) 55.76 56.74 53.71

 หมายเหตุ : ข้อมูลอัตรากำาไรสุทธิข้างต้น เป็นข้อมูลกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามงบการเงินในแต่ละปีนั้น ๆ ซึ่งไม่ได้ปรับปรุง

จำานวนหุ้นสามัญของงวดก่อน ๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดจาก

กำาไรสุทธิประจำาปี 2562 และรับทราบเรื่องการไม่จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมายตามที่คณะกรรมการเสนอ  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมต ิ

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 จำานวนรวม 2,427 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

 ของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

 รายละเอียด : ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,201,543,026.00 บาท เป็น 

4,201,540,599.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำาออกจำาหน่ายจำานวน 2,427 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เป็นจำานวนเงิน 2,427.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผลตามมติ ที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 แต่ยังไม่ได้จัดสรรจำานวน 2,427 หุ้น

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 

4,201,543,026.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,201,540,599.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายจำานวน

รวม 2,427 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำานวนเงิน 2,427.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำานวน 200,073,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ 

 การจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 

 จดทะเบียน   

 รายละเอียด : เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำานวน 200,073,361 หุ้น จึงขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น

หุ้นสามัญจำานวนรวม 200,073,361 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 

4,201,540,599.00 บาท เพิ่มเป็น 4,401,613,960.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม 200,073,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำานวน 200,073,361 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล  

 รายละเอียด  :  เนื่องจากบริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 3 บริษัทจะต้อง จัดสรรหุ้น

สามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำานวน 200,073,361 หุ้น ทั้งนี้ได้นำาส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53 - 4) มาพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 200,073,361 หุ้น เพื่อรองรับ

การจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2563

 รายละเอียด  :  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำาหรับการจัดทำางบการเงินบริษัท

ประจำาปี 2563 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำาหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน

ของบริษัทประจำาปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้   

1. นายเมธี  รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำาหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 - 31 ธันวาคม 2562 ) และ / หรือ

2. น.ส. วราภรณ์  วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

และ / หรือ

3. นายอัครเดช  เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

และ / หรือ

4. น.ส. กรทิพย์  วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

 โดยกำาหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และขออนุมัติค่าสอบบัญชี

ประจำาปี 2563 เป็นจำานวนเงิน 3,400,000.00 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี) ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อเปรียบ

เทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันรวมถึงมีมาตรฐานการทำางานที่ดีและมีความ

เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี  การแต่งตั้งและการกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2563 ได้รับการพิจารณาและเห็น

ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว

 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร 

/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศ

กัมพูชา ไม่ได้สังกัดสำานักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำางบการเงินให้ทันตามกำาหนดเวลา 

และให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดทำางบการเงินรวม   

ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ปี 2563

 (ปีที่เสนอ)

ปี 2562 ปี 2561

ค่าสอบบัญชีประจำาปีและรายไตรมาส (บาท) 3,400,000.00 3,100,000.00 2,800,000.00
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 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเสี่ยง จึงอนุมัติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2563 ตาม

ที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเสนอ  

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 19 กำาหนดให้กรรมการต้องออก

จากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีจำานวนหนึ่งในสาม หรือจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการ

ที่ออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังต่อไปให้กรรมการที่อยู่ใน

ตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำาหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ 

การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และ ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุด 

ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 
1. ดร.วงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์ ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและ

บริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายวิทูร  สุริยวนากุล ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธาน

กรรมการบริหาร

3. นางวารุณี  สุริยวนากุล ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

4. นายปรเมศวร์  นิสากรเสน ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็น

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่สามารถช่วยพัฒนา

บริษัทได้ และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี สำาหรับ ดร.วงศ์ศักดิ์ 

สวัสดิ์พาณิชย์ ซึ่งดำารงตำาแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน 14 วัน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2563) 

สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่สามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้จึงเห็นสมควรเสนอ
แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการ จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ จำานวน
ครั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 4 ท่านปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้าที่ 25 ถึง 30 ของหนังสือเชิญประชุม 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัท และสำาหรับ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ซึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบครอบ

ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

อื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำาเสนอต่อที่ประชุม  ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตาม

วาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
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วาระที่ 9 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำาปี 2563

 รายละเอียด : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำาหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่

ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำานวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และ

จะกำาหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัท

มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

 ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท  

ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

 บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำา

เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากำาหนด 

อัตราค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ โดยเทียบเคียงจากบริษัทในธุรกิจ / อุตสาหกรรม

เดียวกัน 

 คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำาปี 2563 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 

15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถ และมีส่วนร่วม

ในการบริหารงาน พัฒนาบริษัทฯให้ มีความก้าวหน้า และมีผลการดำาเนินงานที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่

เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2562 มีจำานวนรวม 66 สาขา

 โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำาของบริษัท  

ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ และเงินโบนัสอัตราไม่เกินร้อยละ 0.70 โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำาหนด

จำานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน 

 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้
ปี จำานวนเงินที่อนุมัติ

(บาท)

จำานวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน / ค่าเบี้ยประชุม โบนัส รวม

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

2562 15,000,000.00 5,666,666.65 5,112,900.00 10,779,566.65

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน จึงเห็นควรนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2563 ไว้ไม่เกิน 15,000,000 

บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนประเภท

ต่าง 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 (คณะกรรมการ

ชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและ

บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน)

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

4. โบนัสกรรมการ ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำาหนดจำานวนเงินที่เหมาะสม

เพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

5. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อ 

 รองรับการประกอบธุรกิจ

 รายละเอียด : เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมการประกอบธุรกิจ รองรับการเปลี่ยนแปลง หรือขยายธุรกิจในรูปแบบ

ใหม่ บริษัทจึงจำาเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์เดิม 1 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 10 ข้อ รวมเป็น 47 ข้อ ดังนี้

 10.1 วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข

  วัตถุประสงค์เดิม

  ข้อ 7 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทาง วิทยาศาสตร์ 

ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำารุงพืชและสัตว์ทุกชนิด ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยาง แผ่น หรือยางชนิดอื่น อันผลิตขึ้นหรือ

ได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพรและพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

  วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเป็นดังนี้
  ข้อ 7 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทาง วิทยาศาสตร์ 
ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำารุงพืช และสัตว์ทุกชนิด ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยาง แผ่น หรือยางชนิดอื่น อันผลิตขึ้นหรือ
ได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพรและพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ควบคุม เมล็ดพืช หรือ
พืชพันธุ์ที่งอกออกจากเมล็ดดังกล่าว

 10.2 วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม
  ข้อ 38 ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่ น้ำ�ผลไม้ สุรา 
เบียร์ ธุรกิจร้านกาแฟ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำาเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำ�ซอส 
น้ำ�ตาล น้ำ�มันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น   
  ข้อ 39 ประกอบกิจการค้าปลีก นำาเข้า ส่งออก ซึ่งสินค้าที่เป็นของเล่นทุกชนิด ทุกประเภท ตุ๊กตา ของที่ระลึก ของขวัญ 
ของชำาร่วย ของประดับทุกชนิด ทุกประเภท
  ข้อ 40 ประกอบกิจการปลูกต้นกาแฟ ผลิต ค้า นำาเข้า ส่งออก จำาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลกาแฟ 
เมล็ดกาแฟ ไม่ว่าจะคั่ว บด หรือคัดแยกเอาสารคาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม และผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งสกัดหัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ
ผสมอยู่ ผลิตภัณฑ์ซึ่งแปรรูปจากกาแฟ สินค้าเกษตร 
  ข้อ 41 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำาแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
  ข้อ 42 ประกอบกิจการโรงคั่วเมล็ดกาแฟ ผลิต ผสม แปรรูป เก็บรักษา นำาเข้า ส่งออก จำาหน่าย บรรจุหีบห่อหรือ
ดำาเนินการใดๆเกี่ยวกับสินค้ากาแฟสำาเร็จรูป รวมถึงพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องกันกับ
กิจการดังกล่าว
  ข้อ 43 ประกอบกิจการผลิต ค้า นำาเข้า ส่งออก จำาหน่าย พัฒนา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล อุปกรณ์ที่ใช้ใน
ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น เครื่องชงกาแฟ เครื่องปั่นผสม และธุรกิจใด ๆ รวมถึงการให้การอบรมบุคลากร การบำารุงรักษาและ
ซ่อมแซมซึ่งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล อุปกรณ์ดังกล่าว
  ข้อ 44 ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ (Banking Agent) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงตัวแทนรับฝาก
เงิน ตัวแทนรับถอนเงิน ตัวแทนจ่ายเงินสำาหรับผู้ใช้บริการรายย่อย ตัวแทนรับชำาระเงินเพื่อทำาหน้าที่ในการให้บริการรับชำาระหนี้สินเชื่อ 
ค่าสินค้าและ / หรือบริการ ค่าสาธารณูปโภค และตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ในลักษณะอื่นใดตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนให้บริการในการวางแผน และจัดวางรูปแบบในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์
ดังกล่าว
  ข้อ 45 ประกอบธุรกิจ และประกอบกิจการค้า หรือดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัททุกประการ ได้ทั้งภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศ
  ข้อ 46 ประกอบธุรกิจบริการการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
  ข้อ 47 ประกอบกิจการค้า จัดหา ซื้อ ขาย นำาเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
สำาเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม หรือแอลพีจี) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เชื้อเพลิงอื่น ๆ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรสภาพ สารพลอยได้จากปิโตรเลียม ไม่ว่าจะอยู ่
ในรูปของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หรือในรูปแบบใด อาทิ ยางมะตอย น้ำ�มัน หรือไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว ทุกชนิดทุกประเภท 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารสำาคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัท

ครอบคลุมการประกอบธุรกิจ รองรับการเปลี่ยนแปลง หรือขยายธุรกิจในรูปแบบใหม่ ตามที่เสนอ ทั้งนี้วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยมต ิ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำาบลรอบเมือง อำาเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 

 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในเอกสารที่นำาส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

หมายเหตุ : 

•	หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1160 หรือ 082 - 7355914 , 081 - 9757773

•	บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำาปี 2562 ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (www.globalhouse.co.th) 

•	ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำาปี 2562 ในลักษณะถ่ายสำาเนา กรุณาส่งแบบตอบรับซึ่งได้แนบมาพร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุมนี้ 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 2562

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

2. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง / 

กรรมการอิสระ

3. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ /  

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ /  

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายวิทูร สุริยวนากุล กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร /  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. นายอนวัช สุริยวนากุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด

7. นางวารุณี สุริยวนากุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

8. นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

9. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน กรรมการบริษัท

10. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ กรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100% และ ไม่มีกรรมการที่ไม่ได้เข้า

ร่วมประชุม

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายยุทธนา สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำาเข้า

2. น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. นายภิภพ วาสนาอาชาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

4. นายเข็มชาติ สังฆะคาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System Development

5. นายอิสรา รุจิเกียรติกำาจร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำากัด
1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3425

2. น.ส. ธนวรรณ ลี้สธนกุล

รายชื่อผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำากัด)
1. นายดลรวี ภูริชญนันท์ ไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เป็นการล่วงหน้า

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 

2562 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำาหนดเป็นระเบียบวาระในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 

จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

 นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำาจร  ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม มอบหมายให้ น.ส.ชุติญา อภินันทศรี ทำาหน้าที่ผู้

ดำาเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำานวน 60 ราย 

และที่รับมอบฉันทะจำานวน 1,266 ราย รวมทั้งสิ้น 1,326 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นทั้งสิ้น 3,469,037,951 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 86.69 

ของจำานวนหุ้น ที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด และ ได้กล่าวว่าองค์ประชุมครบแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1 / 3) 

ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับขอบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุม 

การดำาเนินการประชุม

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้น แต่ละ

ท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำานวน 12 แผ่น รวม 10 วาระ 

2. เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำาเนินการ

ประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บ

บัตรลงคะแนน  สำาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการนับคะแนน จะใช้การ

สแกนตาม barcode  และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว น.ส.ชุติญาฯ  ผู้ดำาเนินรายการจะประกาศผลให้ที่ประชุม

ทราบ ซึ่งจะแสดงจำานวนคะแนนเสียงในส่วน “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” และสำาหรับบัตรลงคะแนน

ในส่วนที่เห็นด้วยจะไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

3. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำาถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อ

ประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำาถามที่ตรงกับ

ระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่าง ๆ แล้ว

4. ในการเสนอความเห็นหรือคำาถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลา

การประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำาเนินการที่เหมาะสม

 นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เรียนเชิญตัวแทนจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอทโซซิเอท จำากัด ซึ่งไม่

ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมเป็นคนกลางและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงครั้งนี้  

หลังจากนั้น ได้เรียนเชิญนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ทำาหน้าที่ประธานที่ประชุม และเริ่มการ

ประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 

 ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้

เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 เมื่อวันที่  30 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,481,331,010 99.99

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 254,669 0.01

บัตรเสีย - -

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุด 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 น.ส. ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินรายงานต่อที่ประชุมฯ ถึงผลการดำาเนินงานขอ
งบริษัทฯในปี 2561 และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ดังนี้
 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯมีสาขาทั้งสิ้น 61 สาขา โดยมีสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2561 จำานวน 6 สาขา คือ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท 
ด่านขุนทด (นครราชสีมา) ฝาง (เชียงใหม่) แม่ฮ่องสอน และนางรอง (บุรีรัมย์) 
 ปี 2561 เป็นปีที่สองที่บริษัทฯได้จัดทำางบการเงินรวม เนื่องจากได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชาในนาม Global House 
(Cambodia) Co., Ltd. และเปิดดำาเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีสัดส่วนการลงทุนของ Global House และ
นักลงทุนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 55 และ ร้อยละ 45 ตามลำาดับ ซึ่งสาขาแรกตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ โดยมีผลการดำาเนินงานตามงบการ
เงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

 งบการเงินรวม

•	บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 26,262.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 4,710.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  21.86 

ประกอบด้วย

•	 รายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 25,402.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 4,571.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 21.95 เป็นผลมาจากการเปิดสาขาใหม่ และการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม 

•	 รายได้อื่นเท่ากับ 860.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 138.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.22 โดยมี

ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการบริหารคลังสินค้า

•	กำาไรขั้นต้น เท่ากับ 5,305.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 1,019.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.77 เนื่องมาจาก

การเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า House Brand ของบริษัทเป็นหลัก

•	ต้นทุนในการจัดจำาหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร เท่ากับ 3,467.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 602.10 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.01 เป็นค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้นจากสาขาที่เปิดใหม่ 6 สาขา โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 13.65 ของ

ยอดขาย  
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•	กำาไรสุทธิ จำานวน 1,990.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 388.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.25 และมีกำาไรต่อ

หุ้น เท่ากับ 0.5006 บาท / หุ้น โดยมาจากยอดขายและรายได้อื่นๆที่เพิ่มขึ้น

•	กำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ 3,518.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 613.56 ล้าน

บาท หรือ 21.12% จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น (EBITDA) แสดงถึงผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปี 2560

•	ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯมีฐานะการเงินรวม ดังนี้ สินทรัพย์รวม 31,016.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,787.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 9.87 หนี้สินรวม 16,130.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,281.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63 และส่วนของผู้ถือหุ้น 

14,886.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,506.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.26 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

•	บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 26,196.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 4,644.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.54 

ประกอบด้วย รายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 25,336.48 ล้านบาท และ รายได้อื่นเท่ากับ 860.01 ล้านบาท  โดยเพิ่มขึ้นจากปี 

2560 ร้อยละ 21.63 และ ร้อยละ 19.18 ตามลำาดับ 

•	กำาไรขั้นต้น เท่ากับ 5,283.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 996.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.25

•	ต้นทุนในการจัดจำาหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร เท่ากับ 3,416.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 569.76 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.01 โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 13.49 ของยอดขาย  

•	กำาไรสุทธิ เท่ากับ 2,003.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 390.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.23 และมีกำาไรต่อ

หุ้น เท่ากับ 0.5008 บาท / หุ้น 

•	ฐานะการเงินรวม มีสินทรัพย์รวม 30,567.90 ล้านบาท หนี้สินรวม 15,897.57 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น14,670.33 ล้าน

บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 8.48 ร้อยละ 7.20 และร้อยละ 9.91 ตามลำาดับ

 สรุปสาระสำาคัญของงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

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 : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำานาจควบคุม (12.12) -

กำาไรต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท / หุ้น) 0.5006 0.5008
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 จากนั้น น.ส.ชุติกาญจน์ฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ของบริษัทฯ โดยคณะ

กรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบาย และคู่มือกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับปรัปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมเรื่องการต่อต้าน

คอร์รัปชั่น และนำาไปเผยแพร่บน Website ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  

 เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้   

 

 มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2561 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำาหรับปี 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,482,031,858 99.96

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 1,443,524 0.04

บัตรเสีย - -

      

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2561 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

 น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายแล้วบริษัท

ต้องจัดสรรเงินจากกำาไรสุทธิเป็นเงินกำาไรสะสมสำารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจำานวน 100.00 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 4.99 ของกำาไรสุทธิประจำา

ปี 2561 เป็นผลให้เงินทุนสำารองตามกฎหมายของบริษัทมีจำานวนรวมเท่ากับ 484,182,751 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.10 ของทุนจด

ทะเบียนปัจจุบันของบริษัท และบริษัทมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิสำาหรับปีที่เหลือจากหัก

เงินสำารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผล

นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว เมื่อครั้งออกหนังสือชี้ชวนนำาเสนอขาย

หุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยในปีนี้บริษัทฯมีการจ่ายปันผล ดังนี้

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำานวนไม่เกิน 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,073,477.00 บาท (สองร้อยล้านเจ็ดหมื่น

สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมี

เศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.205555555 บาท (ทศนิยม9ตำาแหน่ง) หรือคิดเป็นจำานวนเงินไม่เกิน 

822,524,296.13 บาท (แปดร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบหกบาทสิบสามสตางค์) 

 รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.255555555 บาท (ทศนิยม 9 ตำาแหน่ง)  คิด

เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,022,597,773.13 บาท (หนึ่งพันยี่สิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบ

สามสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 53.71 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 2561 ภายหลังหักสำารองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำาหนด

 โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันศุกร์ที่  8 มีนาคม 2562 และ

กำาหนดจ่ายปันผลภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562   

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้

เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้
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 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรสุทธิเป็นสำารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่

คณะกรรมการเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,483,220,813 99.99

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 254,669 0.01

บัตรเสีย - -

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติ 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 จำานวนรวม 3,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

 ของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 

4,001,472,951.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,001,469,549.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายจำานวน

รวม 3,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำานวนเงิน 3,402.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการเสนอ และ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการ

จ่ายปันผล

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้า

ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 

4,001,472,951.00  บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,001,469,549.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำาออก

จำาหน่ายจำานวนรวม 3,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำานวนเงิน 3,402.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 จาก

ทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 4,001,472,951.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,001,469,549.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่

ได้นำาออกจำาหน่ายจำานวน 3,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนน

เสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,483,227,375 99.99

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 254,669 0.01

บัตรเสีย - -

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  

 เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ 

 สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน        

 ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,001,469,549.00 บาท เพิ่ม

เป็น 4,201,543,026.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่าย

ปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
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 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้

เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 

4,001,469,549.00 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,201,543,026.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำานวนรวม 200,073,477 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากจดทะเบียนเดิมจำานวน 4,001,469,549.00 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ 4,201,543,026.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,483,227,375 99.99

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 254,669 0.01

บัตรเสีย - -

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 200,073,477 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล 

 ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม จำานวนรวม 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้า

ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำานวนรวม 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,483,227,375 99.99

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 254,669 0.01

บัตรเสีย - -

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2562

 น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการ

เสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯและคณะกรรมการบริษัท แล้ว เนื่องจากมี

มาตรฐานการทำางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี จึงขอนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  สำาหรับการสอบ

ทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำาปี 2562 ดังนี้
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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  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำาปี 2562  และกำาหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำานวน

เงิน 3,100,000บาท โดยราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้า

ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2562 ตามที่นำาเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,373,323,650 96.84

ไม่เห็นด้วย 109,903,725 3.15

งดออกเสียง 254,669 0.01

บัตรเสีย - -

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระมีรายนาม 

ดังต่อไปนี้ 
1. รศ.พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

2. นายพรศักดิ์  ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง /  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายอนวัช   สุริยวนากุล กรรมการบริษัท 

 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เป็นการล่วงหน้าโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้  แต่เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ประสงค์กลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการอีกต่อไป คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน เพื่อดำารง

ตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายไพโรจน์ เจือประทุม กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

2. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำารงกิจ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
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3. พลตำารวจเอก กวี สุภานันท์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์

ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท  สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้  โดยบุคคลที่ได้รับ

การเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำาเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการของ

บริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้า

ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เข้ามาดำารงตำาแหน่ง

กรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายไพโรจน์ เจือประทุม ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,481,869,364 99.95

ไม่เห็นด้วย 1,406,597 0.04

งดออกเสียง 254,669 0.01

บัตรเสีย - -

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

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,483,275,961 99.99

ไม่เห็นด้วย - -

งดออกเสียง 254,669 0.01

บัตรเสีย - -

3. พลตำารวจเอกกวี สุภานันท์ ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,481,119,364 99.93

ไม่เห็นด้วย 2,156,597 0.06

งดออกเสียง 254,669 0.01

บัตรเสีย - -
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วาระที่ 9 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำาปี 2562

 ประธานฯได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่มิใช่พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงค่า

เบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ และ เงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจากข้อมูล

ของปีที่ผ่านมานั้นจำานวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติในแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ปี จำานวนเงินที่อนุมัติ

(บาท)

จำานวนเงินที่จ่ายจริง(บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน /

ค่าเบี้ยประชุม

โบนัส รวม

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

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

   

 สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเท

ความสามารถและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้าและมีผลการดำาเนินงานที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่าน

มา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2561 มีจำานวนรวม 61 สาขา  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 

15,000,000 บาท  (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด 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(คณะกรรมการ

ชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ

บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทน 

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

4. โบนัสกรรมการ ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 

โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำาหนดจำานวนเงินที่

เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้

เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้
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 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.00 บาท

ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ตามเสนอด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม จำานวน (เสียง) อัตราร้อยละ

เห็นด้วย 3,480,229,065 99.90

ไม่เห็นด้วย 3,046,796 0.09

งดออกเสียง 254,769 0.01

บัตรเสีย - -

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 - ไม่มี - 

 เมื่อดำาเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อแนะนำา โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม 

ดังนี้ 

 นายสุชัชจ์ กุลยิ่งยง (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น): มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปริมาณสินค้าคงคลังและ Inventory day ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไปจะมีการปรับตัวดีขึ้นอีกหรือไม่  และ

ระบบคลังสินค้า ASRS จะช่วยได้มากแค่ไหน 

2. บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการขยายสาขา ทั้งจำานวนสาขาและเงินลงทุนไว้อย่างไร 

 นายวิทูร สุริยวนากุล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 

1. เรื่องสินค้าคงคลัง หากพิจารณางบการเงินไตรมาสที่ 4 / 2561 จะพบว่าบริษัทมีเงินสดคงเหลือจากการดำาเนินงาน

ประมาณสองพันกว่าล้านบาท เนื่องจากมีการควบคุมการสต็อกสินค้าในแต่ละสาขา ซึ่งบริษัทได้พัฒนาระบบโปรแกรม AI 

เพื่อควบคุมการสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ และคาดว่าในไตรมาสที่ 1 / 2562 นี้ปริมาณสินค้าคงคลังจะมีแนวโน้มลดลง

2. เรื่องแผนการขยายสาขา ตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯได้มีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละ 6 - 7 สาขา โดย

ปัจจุบันได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 100 สาขา และเงินลงทุนที่ใช้ต่อสาขารวมสต็อกสินค้าแล้ว ประมาณสาขาละ 250.00 ล้าน

บาท

 นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1. ขอทราบเป้าหมายของยอดขายและผลกำาไรของปีนี้

 นายวิทูร สุริยวนากุล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เป้าหมายของยอดขายจะเติบโตประมาณ 10%-15% และสำาหรับผลกำาไรก็เป็นไปตามสัดส่วน

 นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล (ผู้ถือหุ้น) : มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. อยากทราบโครงการขยายสาขาในต่างประเทศ และสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของรายได้รวม    

 น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ฝ่ายบัญชีและการเงิน) : ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ 2 รูปแบบคือ รูปแบบบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยบริษัทย่อยเป็นการลงทุนใน

ประเทศกัมพูชา ในนามGLOBAL HOUSE (CAMBODIA) เปิดดำาเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ผลประกอบการสิ้นปี 
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2561 มีผลขาดทุน แต่ในปี 2562 มีสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความต้องการสินค้าในประเทศกัมพูชามีค่อนข้างสูง 

สำาหรับการลงทุนรูปแบบบริษัทร่วมกับบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำากัด ในนาม GLOBAL HOUSE INTERNATIONAL ได้

ลงทุนในประเทศ สปป.ลาว ในบริษัท สุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ ถือหุ้น 34% ได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล และในประเทศ

เมียนมา ในบริษัท PRO1 GLOBAL ถือหุ้น 30% ปัจจุบันได้รับผลตอบแทนในรูปส่วนแบ่งกำาไร (Take Equity)และคาดว่า

ในปี 2562 น่าจะได้ผลตอบแทนในรูปตัวเงินกลับมา สำาหรับสัดส่วนรายได้ของ GLOBAL HOUSE CAMBODIA ยังคงเป็น

จำานวนที่น้อยมากในปี 2561 จึงไม่ได้นำาเสนอในการประชุมครั้งนี้ แต่จะนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการดำาเนินงานในการ

ประชุมปีหน้า        

 นายวิทูร สุริยวนากุล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ชี้แจงข้อซักถามเพิ่มเติม

 สำาหรับ GLOBAL HOUSE (CAMBODIA) เราได้ทำาการ Pre - Sale เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2561 และ Grand Opening ต้น

เดือนธันวาคม 2561 ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่แต่หากพิจารณาผลประกอบการของปี 2562 แล้ว น่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่า

เดิมจนถึงมีผลกำาไรได้ และการลงทุนในเมียนมา PRO1 GLOBAL ได้เปิดสาขาล่าสุดที่ตองจี เมืองเอตายา เมื่อ 30 มีนาคม 2562 มี

อัตรากำาไรเฉลี่ย 5 - 6% ของยอดขาย และสุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ ที่สปป. ลาว มีอัตรากำาไรเฉลี่ย 1% ของยอดขาย เนื่องจากภาวะทาง

เศรษฐกิจของประเทศ และคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามเรามีการทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งใน สปป. ลาว และ 

เมียมา ซึ่งเป็นไปด้วยดี   

 นายเมธา ลีวัฒนาการ (ผู้ถือหุ้น) : มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. อยากทราบว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ในอนาคตจะทำาสโตร์ขนาดเล็กลงในอำาเภอละหนึ่งแห่ง

2. อยากทราบยอดขายออนไลน์ และยอดขายภายในร้านคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่

 นายวิทูร สุริยวนากุล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. มีโอกาสเป็นไปได้ และไม่ได้ โดยต้องพิจาราณาข้อมูลของแต่ละพื้นที่ เนื่องจากพฤติกรรมลูกค้าเริ่มเปลี่ยนไป บางอำาเภอ

ประชากรไม่มีการเติบโต เพราะย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่ แต่ถ้าหากพิจารณาแล้วมีความเป็นไปได้เราก็จะดำาเนินการ 

 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร (ประธานกรรมการ) : ชี้แจงข้อซักถามเพิ่มเติม

1. สยามโกลบอลเฮ้าส์ เรามีการปรับตัวพัฒนารูปแบบร้านและสินค้าที่จำาหน่ายในร้านมาโดยตลอด และเปลี่ยนไปจากเดิม

ที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยอาศัยข้อมูลด้านสังคม สภาพแวดล้อม และประสบการณ์จากที่เราได้เปิดร้านตามภูมิภาค

ต่างๆ มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ปัจจุบันสาขาระดับอำาเภอเราได้เปิดไปเกือบ 10 อำาเภอแล้ว และยังมีอำาเภอที่ยัง

สามารถเปิดดำาเนินการได้อีก แต่คงไม่เสร็จภายใน 1-2 ปี  ดังนั้นระหว่างที่เราขยายสาขาในระดับจังหวัด หรืออำาเภอใหญ่ๆ

ก็ตาม เราก็จะนำาประสบการณ์เหล่านั้นมาพิจารณา ซึ่งอาจมีการลดขนาดสาขาลงก็ได้ ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ ตาม

ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวข้างต้น แต่อย่างน้อยที่สุดเราตั้งเป้าหมาย 100 สาขา ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีเช่นกัน       

 นายวิทูร สุริยวนากุล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถาม ดังนี้

2. ปัจจุบันสัดส่วนออนไลน์ต่อยอดขายในร้าน ของเรายังไม่สูงมากนัก เราเริ่มพัฒนาการขายออนไลน์ตั้งแต่ปลายปี 2560 

และเริ่มลงตัวในปีนี้ แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะยอดขายออนไลน์ตั้งแต่เดือนมกราคม- เมษายน ของเราเติบโตค่อนข้างสูง 

เนื่องจากเรามีการพัฒนาระบบขายออนไลน์ของเราเอง ซึ่งคาดว่าเรามีโอกาสเติบโตในตลาดออนไลน์ เนื่องจากลูกค้าเริ่มใช้

การสั่งซื้อที่บ้านและอีก 30 นาทีจะมารับของที่ร้าน หรือ CLICK & COLLECT ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น   

 นายบุญยง ธัญญะวุฒิ  (ผู้ถือหุ้น) : มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. อยากทราบเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินบริเวณเมืองทองธานีมีความคืบหน้าอย่างไร 
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(นาย อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำาจร)
ประธานกรรมการบริษัท

ประธานในที่ประชุม

 นายวิทูร สุริยวนากุล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ที่ดินเมืองทองธานีเรามีทั้งหมด 143 ไร่ ปัจจุบันเราให้เช่าพื้นที่เฉพาะช่วงที่มีการจัดงานเท่านั้น และทางฝ่ายบริหารจะ

พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งเมื่อการก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ 

 น.ส. ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ฝ่ายบัญชีและการเงิน) : ชี้แจงข้อซักถามเพิ่มเติม

 ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลงบการเงิน ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินหน้า 7 จะเห็นได้ว่าเราได้แยกบรรทัดแสดง

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 10 คือเป็นที่ดินที่ใช้ในการดำาเนินงานปกติของบริษัท 

และบรรทัดถัดไปจะแสดงรายการที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 โดยแสดงมูลค่าประมาณ

ห้าร้อยกว่าล้านบาท ซึ่งแสดงในราคาทุน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนมาใช้วิธีราคาทุน แทนวิธีการตีราคาใหม่ 

 เมื่อที่ประชุมไม่มีคำาถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 และกล่าวปิดประชุม

 ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเอง จำานวน 77 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำานวน 1,271 

ราย รวมทั้งสิ้น 1,348 ราย นับจำานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,483,530,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.06 ของจำานวนหุ้นที่ออกและจำาหน่ายแล้ว

ทั้งหมดของบริษัท 

 ปิดประชุม ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลา  15.30  น. 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เกี่ยว

กับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / เพิ่มทุน

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

•	 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,201,543,026.00 บาท เป็น 4,201,540,599.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจด

ทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 จำานวน 2,427 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ

•	 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,201,540,599.00 บาท เป็น 4,401,613,960.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำานวน 

200,073,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 200,073,361.00  บาท      
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำานวน 200,073,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 200,073,361.00 
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จำานวนหุ้น อัตราส่วน

(เดิม : ใหม่)

ราคาขาย

ต่อหุ้น (บาท)

วัน เวลา จองซื้อ และ

ชำาระเงินค่าหุ้น

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นเดิม 200,073,361 21 : 1 - บริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผลให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 

21 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล 

เพื่ อ ร อ ง รั บก า ร

จ่ายปันผล

 หมายเหตุ : บริษัทฯ กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2563 และ กำาหนดวันจ่ายปันผลเป็น 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 2.2 การดำาเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯจะจ่ายเป็นเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้น

ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0476190474 บาท 

 2.3 จำานวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 

  - ไม่มี -

3. กำาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บมจ. 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ สำานักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำาบลรอบเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 

 4.2 การดำาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขบริคณฑ์สนธิ ตลอดจนเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการ

เพิ่มทุนของบริษัทฯ
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 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ในการนำาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์  

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

 5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายหุ้นปันผลแทนการจ่าย

เงินสด    

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ

 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 7.1 นโยบายเงินปันผล 

  บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำารองต่างๆ 

ทุกประเภทตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบ

ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญ 

 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำาเป็นสำาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 - ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

2. กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่  13 มีนาคม 2563

3. กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 วันที่  24 เมษายน 2563

4. กำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล วันที่  13 มีนาคม 2563

5. กำาหนดจ่ายปันผล  วันที่  22 พฤษภาคม 2563

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

(นายวิทูร  สุริยวนากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ

 1. ดร. วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อายุ  68 ปี  สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งที่เสนอ :  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / 

   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /  

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา :

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

•	ปริญญาโท MPA (Public Affairs) Kentucky State University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม / สัมมนา : 

•	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 134 / 2017  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการแห่งบริษัทไทย

•	หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 44

•	หลักสูตร นักบริหารการวางแผนระดับสูงของ NIDA

•	หลักสูตรนักบริหารมหาดไทย ระดับ 8 สถาบันดำารงราชานุภาพ กระทรวง

มหาดไทย

•	หลักสูตรนักบริหารมหาดไทย ระดับ 9 สถาบันดำารงราชานุภาพ กระทรวง

มหาดไทย

จำานวนหุ้นที่ถือครอง : - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : - ไม่มี -  

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป :

ช่วงเวลา (พ.ศ.) ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2554 - 2556 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงมหาดไทย สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2551 - 2554 อธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครอง

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ

กับบริษัท : - ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : จำานวน 2 วาระ จากจำานวนทั้งหมด 3 ปี 11 เดือน  ดังนี้
วาระที่ 1 ตั้งแต่ 11 พ.ค. 2559 ถึง 23 เม.ย. 2560

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 23 เม.ย. 2560 ถึง 24 เม.ย. 2563
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การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

•	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

•	ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

•	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 4 / 4 ครั้ง 

2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จำานวน 2 / 2 ครั้ง

3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จำานวน 5 / 5 ครั้ง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ

 2. นายวิทูร  สุริยวนากุล  อายุ 62 ปี  สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งที่เสนอ :  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

   / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา : 

•	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรม / สัมมนา :  

•	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68 / 2008  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำานวนหุ้นที่ถือครอง :  22,719,706 หุ้น คิดเป็น 0.54% (ณ 31 ธันวาคม 2562)

จำานวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

•	สามีของนางวารุณี สุริยวนากุล พี่ชายนายอนวัช สุริยวนากุล 

และบิดาของนายเกรียงไกร สุริยวนากุล

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป :

ช่วงเวลา (พ.ศ.) ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2551 - มี.ค. 2559

2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)

2558 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยามโกลบอลแอทเซท

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท :  -ไม่มี-
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี - 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4  แห่ง ได้แก่ 

1. บจก. โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)   

2. บจก. โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล

3. บจก. อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม

4. บจก. สยามโกลบอลแอทเซท
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จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : จำานวน 5 วาระ จากจำานวนทั้งหมด 10 ปี  11 เดือน ดังนี้
วาระที่ 1 ตั้งแต่ 4 เม.ย. 2551 ถึง 30 เม.ย. 2552

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 30 เม.ย. 2552 ถึง 18 เม.ย. 2555

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 18 เม.ย. 2555 ถึง 9 เม.ย. 2557

วาระที่ 4 ตั้งแต่ 9 เม.ย. 2557 ถึง 28 มี.ค. 2559 

วาระที่ 5 ตั้งแต่ 10 พ.ค. 2560 ถึง 24 เม.ย. 2563

จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 4 / 4 ครั้ง

2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จำานวน 2 / 2 ครั้ง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ

 3. นางวารุณี  สุริยวนากุล  อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย

ตำาแหน่งที่เสนอ : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

ประวัติการศึกษา : 

•	ระดับก่อนอุดมการศึกษา

การอบรม / สัมมนา : 

•	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68 / 2008  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำานวนหุ้นที่ถือครอง : 18,990,013 หุ้น คิดเป็น 0.45% (ณ 31 ธันวาคม 2562)

จำานวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรถและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

•	ภรรยาของนายวิทูร สุริยวนากุล 

และมารดาของนายเกรียงไกร สุริยวนากุล

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป : 

ช่วงเวลา (พ.ศ.) ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล

2540 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท :  -ไม่มี-
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี - 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง ได้แก่

1. บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล     

2. บจก.อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม
จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : จำานวน 5 วาระ จากจำานวนทั้งหมด 12  ปี  ดังนี้

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 4 เม.ย.2551 ถึง 23 เม.ย.2553

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 23 เม.ย.2553 ถึง 18 เม.ย.2555

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 18 เม.ย.2555 ถึง 9 เม.ย.2557

วาระที่ 4 ตั้งแต่ 9 เม.ย.2557 ถึง 24 เม.ย.2560

วาระที่ 5 ตั้งแต่ 24 เม.ย.2560 ถึง 24 เม.ย.2563

จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 4 / 4 ครั้ง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ

 4. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน  อายุ 52 ปี  สัญชาติ ไทย                                              

ตำาแหน่งที่เสนอ : กรรมการบริษัท 

ประวัติการศึกษา : 

•	ปริญญาโท M.S. (Operational Management & Finance), Massachusetts 

Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า พระนครเหนือ

•	Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม / สัมมนา : 

•	หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 258 / 2018  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำานวนหุ้นที่ถือครอง : - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรถและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : - ไม่มี -  

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป : 

ช่วงเวลา (พ.ศ.) ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล

2561 - ปัจจุบัน Vice President Regional Business บจก.เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

2559 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บจก.กรุงเทพ ซินธิติกส์

2555 - 2558 Operations Vice President Director PT. Chandra Asri Petrochemicals Tbk. 

ประเทศอินโดนีเซีย

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท : - ไม่มี -
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง ได้แก่

1. บจก. โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่น       

2. บจก. เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : จำานวน 1 วาระ จากจำานวนทั้งหมด 1 ปี  5 เดือน  เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการแทนนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  ดังนี้

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 9 พ.ย. 2561 ถึง 24 เม.ย. 2563

จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 4 / 4 ครั้ง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

 ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบ

ปีบัญชีของบริษัท

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน

ทำาหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน  นับแต่

วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือ

หุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำาหนดระยะเวลาตาม

วรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำาเป็นที่

เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำานวยความสะดวกตามสมควร

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ

ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

 ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุชัดเจนเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ 

หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อย

กว่าเจ็ด (7) วัน วันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

 ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ

กำาหนดก็ได้

 ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 / 3) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้

แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่

ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับ

ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไป

ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ          ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

 ข้อ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน

เรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ

ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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  (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 / 4) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ การมอบ

หมายให้บุคคลอื่นข้อใด จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อการแบ่งผลกำาไรขาดทุนกัน

(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 สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม 
ได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น ของวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง
 ให้แสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่าง
ประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ 
 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
โดยประวัติกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านปรากฎตาม สื่งที่ส่งมาด้วย 7 ดังนี้ : -

•	 นายไพโรจน์  เจือประทุม หรือ 

•	 ดร.บุญชัย  พิทักษ์ดำารงกิจ   
 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดย
กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความสำาคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบ
ฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

•	 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว

•	 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือสำาเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่าง

ประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

•	 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง  

(ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. กรณีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

•	 หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตราหนังสือ

รับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำาคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว

•	 สำาเนาบัตรประจำาตัว(ตามที่กำาหนดในข้อ2)ของผู้มีอำานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง

•	 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรองสำาเนาถูกต้อง 

โดยผู้มีอำานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

•	 กรณีผู้มอบอำานาจเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำาเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดย

หน่วยงานราชการที่มีอำานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการ

รับรองจากโนตารีพับบลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำานาจไม่เกิน3 เดือน

•	 สำาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำาคำาแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมา

พร้อมด้วย และให้ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำาแปล

•	 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง  

(ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
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3. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่าง

ประเทศ ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

•	 หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้เป็นคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำาเนิน

การลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

•	 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็น คัสโตเดียน (Custodian)

•	 เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำาคำาแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย และให้

บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำานาจกระทำาการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำา

แปลด้วย

•	 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง  

(ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 4.1 การออกเสียงลงคะแนน
 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำาโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง บริษัทจะมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมโดยในบัตรลงคะแนนนั้นบริษัทจะพิมพ์จำานวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง แยกรายวาระในบัตรลงคะแนน
 4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

(1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่
ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน
วาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือ
หุ้น เพื่อนำามาใช้ในการนับคะแนนเสียงต่อไป

(2) กรณีทีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกคะแนนเสียงที่
ใช้นับเป็นมติที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ
 1. นายไพโรจน์ เจือประทุม  อายุ 62 ปี  สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ : 855 / 3 หมู่ที่ 1 ตำาบลบ้านเกาะ  อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
30000
ตำาแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ประวัติการศึกษา :

•	ปริญญาโท  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

•	ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
การอบรม/สัมมนา : 

•	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 161 / 2019  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

•	ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารแพทยสภาและ

สถาบันพระปกเกล้าระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง :  -ไม่มี-
จำานวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :   -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  -ไม่มี-   

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

ช่วงเวลา (พ.ศ.) ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจก. รักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการ

ก.พ. - ก.ย. 2561 ที่ปรึกษาพัฒนาฐานภาษี 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

กรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง

2560 รองอธิบดีกรมสรรพากร กรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง

2559 - 2560 สรรพากรภาค 5 กรมสรรพากร   กระทรวงการคลัง

2558 - 2559 สรรพากรภาค 9 กรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี - 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง ได้แก่ บจก.รักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการ
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท : - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :  – ไม่มี -
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การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำาเสนอสำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : 

•	วาระที่ 1 - 8 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

•	วาระที่ 9 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำาปี 2563)

•	วาระที่ 10 - 11 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย )

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : จำานวน 1 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 23 เม.ย. 2562 ถึง ปัจจุบัน

จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 3 / 3 ครั้ง *

2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จำานวน 3 / 3 ครั้ง*

หมายเหตุ : 

* เนื่องจากกรรมการได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อ 23 เมษายน 2562 และหลังจากการแต่งตั้งเป็น

กรรมการแล้ว บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จำานวน 3 ครั้ง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ
 2. ดร.บุญชัย  พิทักษ์ดำารงกิจ  อายุ 65 ปี  สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ : 35 / 114 หมู่บ้านปริญญดา (สามัคคี) ซอยสามัคคี 58 / 10 ถนนสามัคคี แขวง
ท่าทราย อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ตำาแหน่ง :  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / 
  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
ประวัติการศึกษา : 

•	ปริญญาเอก (การจัดการธุรกิจดุษฎีบัณฑิต) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต

•	ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

•	ปริญญาตรี (วทบ.เศรษฐศาสตร์เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม / สัมมนา :

•	หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 155 / 2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	วิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.16) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.2) สำานักงานก.พ.

•	หลักสูตรLeading Change for Executive of Department รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•	หลักสูตรGSB Middle Management Leadership Program2007, Nanyang Technological University

•	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 45 (นบส.45) 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 ปี ย้อนหลัง :

ช่วงเวลา (พ.ศ.) ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

2554 - 2557 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

2552 - 2553 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต (นักบริหารระดับต้น) กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
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การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท : - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : – ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำาเสนอสำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

•	วาระที่ 1 - 8 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

•	วาระที่ 9   กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำาปี 2563)

•	วาระที่ 10 - 11  กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย )

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำานวนวาระและจำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : จำานวน 1 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1 ตั้งแต่ 23 เม.ย. 2562 ถึง ปัจจุบัน

จำานวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 3 / 3 ครั้ง*

2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จำานวน 3 / 3 ครั้ง*

หมายเหตุ : 

*เนื่องจากกรรมการได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อ 23 เมษายน 2562 และหลังจากการแต่งตั้งเป็น

กรรมการแล้ว บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จำานวน 3 ครั้ง  
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นิยามกรรมการอิสระ

 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ดังนี้
 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำาเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำาเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม 
บริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่

ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ

ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำาจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อน

ในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็น

ว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดัง

กล่าว

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...................หุ้นและออกเสียงลง

คะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง

 (3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

สำานักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำาบลรอบเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำาไปในการประชุมนั้น  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ

 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์
20 บาท
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

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

 (1) ข้าพเจ้า.....................................................สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่..........................ถนน....................................

ตำาบล / แขวง.....................................อำาเภอ / เขต................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.....................................

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

เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังนี้

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

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

 (3) ขอมอบฉันทะให้

  1..........................................................อายุ.......................ปี อยู่บ้านเลขที่.................ถนน..........................

ตำาบล / แขวง.................................อำาเภอ / เขต..........................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.........................หรือ

  2...........................................................อายุ.....................ปีอยู่บ้านเลขที่.................ถนน............................

ตำาบล / แขวง.................................อำาเภอ / เขต...........................จังหวัด…........................รหัสไปรษณีย์..........................หรือ

  3.........................................................อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขที่.................ถนน..........................

ตำาบล / แขวง.................................อำาเภอ / เขต...........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์..........................หรือ 

 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ใน

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ เลขที่ 

232 หมู่19 ตำาบลรอบเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2562 และ พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2562 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล
                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

อากรแสตมป์
20 บาท
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 จำานวนรวม 2,427 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
                     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำานวน 200,073,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
จ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน    
               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำานวน 200,073,361 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล      

                     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2563

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

  1.ชื่อกรรมการ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์

                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

  2.ชื่อกรรมการ นายวิทูร สุริยวนากุล

                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

  3.ชื่อกรรมการ  นางวารุณี สุริยวนากุล

                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

  4.ชื่อกรรมการ นายปรเมศวร์   นิสากรเสน

                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง
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วาระที่ 9 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำาปี 2563

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อ

รองรับการประกอบธุรกิจ

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูก

ต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ

ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ 
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ :

 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

 3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยาม

โกลบอลเอ้าส์ จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำาบลรอบเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน 

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  ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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 และ

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................................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 ในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจำาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

สำานักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่19 ตำาบลรอบเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้  ดังนี้

  มอบฉันทะตามจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

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

 4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

             

             

อากรแสตมป์
20 บาท
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2562 และ พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี 

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2562 เป็นสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ 

 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 จำานวนรวม 2,427 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

 ของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำานวน 200,073,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ 

 การจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 

 จดทะเบียน  

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำานวน 200,073,361 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล      

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2563

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

                     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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

1. ชื่อกรรมการ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์

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

2. ชื่อกรรมการ นายวิทูร สุริยวนากุล

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

3. ชื่อกรรมการ นางวารุณี สุริยวนากุล

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

4. ชื่อกรรมการ นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

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

วาระที่ 9 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำาปี 2563

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 11  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

 5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม

มีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ

ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

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

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

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

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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้      

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

1) หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5  

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำาบลรอบเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะพึง

เลื่อนไปในวัน 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)

1. ชื่อกรรมการ .........................................................................................

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

2. ชื่อกรรมการ .........................................................................................

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

3. ชื่อกรรมการ .........................................................................................

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

4. ชื่อกรรมการ .........................................................................................

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

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

(…..........................................................................)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แผนที่สถานที่ประชุม

 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 กำาหนดจัดประชุม ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม

ชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำาบลรอบเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนที่บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่

บริการรถรับ - ส่ง 2 จุด ในวันประชุมฯ ตั้งแต่เวลา 8.00 -12.00 น.

1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด

2. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (สนามบินร้อยเอ็ด)



แบบฟอร์มการขอรับรายงานประจำาปีในรูปแบบเล่ม

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

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

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

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

ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 จำานวนรวมทั้งสิ้น.............................................หุ้น ขอรับรายงานประจำาปี 2562 โดย

               ขอให้บริษัทนำาเอกสารดังกล่าวในวันเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 (วันที่ 24 เมษายน 2563)

               ขอให้บริษัทจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับข้าพเจ้า ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้งต่อไปนี้

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

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

ตราไปรษณียากร

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่

เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำาบลรอบเมือง อำาเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

พับลง

พับขึ้น

หมายเหตุ : กรุณาตอบกลับแบบฟอร์มการขอรับรายงานประจำาปีในรูปแบบเล่มภายในวันที่ 5 เมษายน 2563

ชื่อ - นามสกุล .........................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที่ ....................................................... ถนน ....................................... ตำาบล ............................................... 

อำาเภอ .......................................... จังหวัด.............................................. ประเทศ .................................................................

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




