ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่สก. 012/2562
3 เมษายน 2562
เรื่ อง
เรี ยน

เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2562
ท่านผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาหรับวาระที่ 1
สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
2. สาหรับวาระที่ 2 และ 3 รายงานประจาปี 2561
(โปรดดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน)
3. สาหรับวาระที่ 5
ประวัติของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการแทนกรรมการที่ พ ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระ และนิ ย าม
กรรมการอิสระ
4. หนังสื อมอบฉันทะ
5. การลงทะเบียน เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ การมอบฉันทะ และการออกเสี ยง
ลงคะแนน
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมแทน
7. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
8. แผนที่สถานที่ประชุม
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่ งพิมพ์บาร์โค้ด (โปรดนามาในวันประชุม)
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เห็นสมควรที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญ
ผู ถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี 2562 ในวัน อัง คารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อ งประชุ ม บริ ษ ทั เลขที่ 518/28
ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน
2561 ได้จดั ทาขึ้นเพื่อเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1 ที่ ได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมครั้งนี้
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น ว่า ได้มี ก ารบัน ทึ ก รายงานการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ น
ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ไว้อ ย่า งถู กต้องแล้ว จึ ง เห็ น สมควร
นาเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ มผู ถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ พิ จารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ดังกล่าว
มติ รับรองในวาระนี้ ตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2. รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษทั ประจาปี 2561 มี รายละเอี ยดปรากฏใน
รายงานประจาปี ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2 ที่ ได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุ มผู ถ้ ื อ หุ ้น รั บทราบผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี 2561
วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาสอบทานงบแสดงฐานะการเงิ น และงบ
กาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั แล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษ ัทให้พิ จารณาเพื่ อนาเสนอต่ อที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ โดย
สาเนาดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 2 ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้
สรุ ปสาระสาคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับ
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ดงั นี้
ตามวิธีส่วนได้ เสีย
ปี 2561
ปี 2560

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของเจ้าของ
รายได้รวม
กาไรสุ ทธิ

740.71
265.21
475.50
698.19
170.47
2

1.43
603.02
155.01
448.01
564.30
103.93

หน่วย: ล้านบาท
ตามวิธีราคาทุน
ปี 2561
ปี 2560

740.71
265.21
475.50
698.19
169.79

5.10
606.70
155.01
451.68
564.30
107.61

ตามวิธีส่วนได้ เสีย
ปี 2561
ปี 2560

กาไรสุ ทธิ ต่อหุน้ (บาท)
อัตรากาไรสุ ทธิ (%)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้าของ (เท่า)

0.31
24.42
0.86
0.56

0.19
18.42
0.81
0.35

ตามวิธีราคาทุน
ปี 2561
ปี 2560

0.30
23.89
0.86
0.56

0.20
19.07
0.82
0.34

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นควรอนุ มตั ิ งบแสดง
ฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ที่ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว
มติ อนุ มตั ิ ในวาระนี้ ต ้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4. พิจารณาอนุ มัติก ารจ่ า ยเงิ นปั นผลสาหรั บ ผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ
ตามงบการเงิ น เฉพาะของบริ ษ ทั หลัง หัก ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คล เงิ น สารอง
ตามกฎหมาย และเงินสารองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจกาหนดให้
การจ่า ยเงิ น ปั น ผลมีอ ตั ราน้อ ยกว่า อัต ราที ่ กาหนดข้า งต้น ได้ โดยขึ้ น อยู่ก บั
ความจาเป็ นของการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน การขยายธุ รกิจ และ
ปั จจัยอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการ
บริ ษทั ที่ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิ จากที่ ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการของบริ ษทั
มีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเรื่ องการจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 แสดงได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
(เสนอครั้งนี)้
1. กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั
170.47
103.93
125.61
187.65
2. เงินปันผลจ่าย
165.00
110.00
121.00
187.00
(0.30 บาทต่อหุน้ ) (0.20 บาทต่อหุน้ ) (0.22 บาทต่อหุน้ ) (0.34 บาทต่อหุน้ )
3. อัตราการจ่ายเงินปันผล
96.79%
105.84%
96.33%
99.65%
เทียบกับกาไรสุ ทธิ
3

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2561 จานวน 170,467,194 บาท ประกอบ
กับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นสมควรนาเสนอต่ อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ใน
อัตราหุ ้นละ 0.30 บาท สาหรับหุ ้นจานวน 550,000,000 หุ ้น รวมเป็ นเงินปั นผล
ทั้งสิ้ น 165,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิ บห้าล้านบาทถ้วน) คิดเป็ นร้อยละ 96.79
ของกาไรสุ ทธิ ปี 2561 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จ่า ยเงิ นปั นผลระหว่า งกาลในอัตราหุ ้น
ละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 แล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่าย
เพิ่มเติมสาหรับงวดครึ่ งหลังของปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท โดยจ่ายจาก
กาไรสุ ทธิ และกาไรสะสมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุน้ ละ
0.20 บาท กาหนดให้วนั ที่ 15 มีนาคม 2562 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิ รับเงินปันผล (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3
พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2562 แล้ว
มติ อนุ มตั ิ ในวาระนี้ ต ้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15. กาหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจาปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่ จะแบ่งออก
ให้ ต รงเป็ นสามส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ อ อกโดยจ านวนใกล้ที่ สุ ด กับ ส่ ว น 1 ใน 3
กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยน
บริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่ อ ยู่ใ นตาแหน่ ง นานที่ สุ ด นั้ น เป็ นผู อ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ อ อก
ตามวาระนั้นอาจได้รับเลื อกเข้ามาด ารงตาแหน่ งใหม่ก็ได้” ซึ่ งในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ครั้งนี้ มีกรรมการที่ ครบกาหนดตามวาระจานวน 3 ท่าน
ดังนี้
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ชื่ อ
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์

2. นายเทพทัย ศิ ลา

3. นางวิไลวรรณ
ศรี สารวล

ตาแหน่ ง

จานวนปี ที่ การเข้ าร่ วมประชุมใน
ดารงตาแหน่ ง
ปี 2561
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
6 ปี
5 ครั้งจาก 5 ครั้ง
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ /
6 ปี
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
1 ปี
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
กรรมการอิสระ/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิการเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสื บต่อไปอีก
วาระหนึ่ง และดารงตาแหน่งอื่นๆ ตามเดิม คือ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
2. นายเทพทัย ศิ ลา
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ /
กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นางวิไลวรรณ ศรี สารวล
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ทั้งนี้ เนื่ องจากบุ คคลดังกล่าวเป็ นบุ คคลที่ มีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์อนั สามารถช่วยพัฒนาบริ ษทั ได้ อีกทั้งเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจากัด พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งประวัติ
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โดยสังเขปมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3 ที่ได้จดั ส่ งให้
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้
มติ อนุ มตั ิ ในวาระนี้ ต ้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 และค่ าบาเหน็จรายปี ของกรรมการ ประจาปี
2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากการประเมินผล
ของคณะกรรมการ และผลงานของบริ ษ ัทในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับ ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึ ง
ขอเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ให้เป็ นจานวนเงิ น รวมไม่ เกิ น 6,000,000 บาท ทั้งนี้ ค่ าตอบแทนดังกล่ าวเป็ น
ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่ าตอบแทน
1. รายเดือน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
2. ค่ าบาเหน็จรายปี

ปี 2562
( เสนอครั้งนี้ )

ปี 2561

46,000 บาทต่อเดือน
40,250 บาทต่อเดือน
34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ปี 2561
660,000 บาท
550,000 บาท
440,000 บาทต่อท่าน
440,000 บาทต่อท่าน

46,000 บาทต่อเดือน
40,250 บาทต่อเดือน
34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ปี 2560
600,000 บาท
500,000 บาท
400,000 บาทต่อท่าน
400,000 บาทต่อท่าน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
3. สิ ทธิประโยชน์ อื่นๆ
ประกันสุ ขภาพ ประกันชี วิต เบี้ ยประกัน ไม่ เกิ น 40,000 บาท เบี้ ยประกัน ไม่ เกิ น 20,000 บาท
และอุบตั ิเหตุ
ต่อท่านต่อปี
ต่อท่านต่อปี
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พร้ อมกันนี้ เสนอให้มี การมอบอานาจให้ค ณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผูม้ ีอานาจในการกาหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงิน
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ควรอนุมตั ิการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน
6,000,000 บาท และการมอบอานาจ โดยให้เป็ นไปตามรายละเอียดที่เสนอใน
ข้อเท็จจริ งและเหตุผลข้างต้น
มติ อ นุ ม ัติ ใ นวาระนี้ ต้อ งประกอบด้ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
วาระที่ 7. พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชีประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาคัด เลื อกผู ส้ อบบัญ ชี แล้วจึ งได้เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ พิ จารณาเพื่ อที่ จะน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อหุ ้ น เพื่ อ
พิ จารณาแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษ ทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบี เอเอส
จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางอนุทยั ภูมิสุรกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรื อ
2. นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรื อ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานได้
ให้บ ริ ษ ทั ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จากัด จัด หาผู ส้ อบบัญ ชี
รับอนุญาตอื่นของบริ ษทั แทนได้ โดยทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ย
กับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระในการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ น ของ
บริ ษ ัท โดยมี ค่ าตอบแทนส าหรั บ ผู ส้ อบบัญ ชี ป ระจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิ น
1,960,000 บาท
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่ องค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี ประจาปี 2562 แสดง
ได้ดงั นี้
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ค่ าธรรมเนียม

ปี 2562
(เสนอครั้งนี)้
ค่าสอบบัญชีประจาปี
940,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส
1,020,000
ค่าบริ การอื่นๆ
รวม
1,960,000

ปี 2561
910,000
990,000
1,900,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิการแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีค่าตอบแทน
เป็ นจานวนเงิน 1,960,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางอนุทยั ภูมิสุรกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรื อ
2. นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรื อ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานได้
ให้บ ริ ษ ทั ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์ คู เปอร์ ส เอบี เอเอส จากัด จัด หาผูส้ อบบัญ ชี รั บ
อนุญาตอื่นของบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
มติ อนุ มตั ิ ในวาระนี้ ต ้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน โดยบริ ษทั จะ
เปิ ดให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงทะเบียนเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. สาหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง กรุ ณา
แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อเอกสารที่ ทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดังกล่าวก่อนเข้า
ร่ วมประชุม
หากผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ดว้ ยตนเอง และมี ความประสงค์จะแต่ งตั้งบุ คคลอื่ นเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงแทน กรุ ณากรอกข้อความและลงลายมือชื่ อในหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 4 ที่แนบมากับหนังสื อเชิ ญประชุ มครั้งนี้ และปิ ดอากรแสตมป์ ให้ถูกต้องเรี ยบร้อย สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะที่จะเข้า
ร่ วมประชุ มต้องนาเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่ วมประชุมตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5 และส่ ง
มอบให้แก่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ/หรื อ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่ วมประชุม
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริ ษทั เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39
(เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา
2. นายสุ วิทย์ ยอดจรัส
3. นายเทพทัย ศิลา
4. นายวรัญญู ศิลา

5. รศ.ดร.เสาวณี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์
6. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
7. นางวิไลวรรณ ศรี สารวล
ผู้บริหารและผู้เกีย่ วข้ องทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายศราวุธ จารุ จินดา
2. นางอัญชลี พรรคกลิน
3. นายเกรี ยงศักดิ์ ธรรมรักษา
4. นายสุ ธี สมาธิ
5. นายนิธิศ โสภณ
6. นางสาวจิตรา จันทะคุย้
7. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจานงค์
8. นางสาวอัมพาพร หลักเรื องทรัพย์

ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ ประธาน
กรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง/
กรรมการบริ หาร/ กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ กรรมการบริ หาร /
รองกรรมการผู ้จัด การสายงานส านั ก กรรมการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิ สระ/
รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิ ส ระ /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
รั กษาการผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ัดการฝ่ ายสานักกรรมการ /
เลขานุการกรรมการผูจ้ ดั การ
เลขานุการบริ ษทั
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ผู้สอบบัญชีของบริษทั ที่เข้ าร่ วมประชุม
นางสาวชนกพร เจริ ญสุ ทธิ โยธิ น
นายอานัส พงษ์วิจารณ์

บริ ษทั ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จากัด
บริ ษทั ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้ าร่ วมประชุม
นายสมยศ สุ ธีรพรชัย

บริ ษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด

ตัวแทนอาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น
นางอุไร วัยอัศว

สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย

ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มีผูถ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุ ม ทั้งสิ้ นรวม 34 คน ถือหุ น้ รวมกันได้ท้ งั หมด 345,271,300 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 62.77 ของจานวน
หุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จานวน 550,000,000 หุ น้ ครบเป็ นองค์ประชุ มตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริ ษทั จึงสามารถเริ่ มการประชุมได้
รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจาปี 2561 เพื่อพิ จารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบี ยบวาระการประชุ ม โดยมอบหมายให้ที่ปรึ กษากฎหมายเป็ น
ผูด้ าเนินการประชุม ตามลาดับวาระการประชุมทั้งหมด
การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยที่ปรึกษากฎหมายก่ อนเริ่มวาระประชุม
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ีแจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านสามารถลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงได้ ในบัตรลงคะแนนที่
ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. การออกเสี ยงลงคะแนนให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั โดยหุน้ 1 หุ น้ มีเสี ยงเท่ากับ 1 เสี ยง โดยวาระที่
1 เป็ นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อรับทราบ และวาระที่ 3 ถึง 9 เป็ นวาระเพื่ออนุมตั ิ ดังนี้
ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ข. วาระที่ 7 ซึ่ งเป็ นวาระค่าตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
ค. วาระที่ 9 เป็ นวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ง. วาระที่ 10 เป็ นวาระเพื่อพิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ อาจจะสอบถามหรื อเสนอความเห็น
ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
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หากผูถ้ ือหุ ้นจะขอให้ที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นนั้นจะต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด
หรื อเท่ากับ 183,333,334 หุน้ (550,000,000 หุน้ /3)
3. ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ที่ปรึ กษากฎหมายจะเรี ยนถามว่าจะมีผใู ้ ดไม่เห็นด้วยหรื องด
ออกเสี ยงหรื อไม่
- ผูถ้ ือหุ น้ ที่เห็นด้วยไม่ตอ้ งกาเครื่ องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน
- ส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงให้กาเครื่ องหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่
ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่ อในบัตรและชูมือขึ้น และส่ งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อนาไป
ตรวจนับ รวมทั้งบัตรเสี ย
- ยกเว้นสาหรับการมอบฉันทะซึ่ งผูม้ อบฉันทะมีคาสั่งระบุการลงคะแนนเสี ยงโดยเฉพาะเจาะจงมา
ในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว บริ ษทั จะบันทึกคะแนนเสี ยงดังกล่าวตั้งแต่เวลาที่ผรู ้ ับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ทั้งนี้ บริ ษทั จะใช้วิธีหักคะแนนเสี ยงที่ ไม่เห็ นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย ออกจากจานวนเสี ยง
ทั้งหมด และส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย โดยบริ ษทั จะแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยง
ในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระสิ้ นสุ ดลง
สาหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับ
มอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
- โดยบริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ยก่อน เพื่อตรวจ
นับคะแนนเสี ยงในวาระดังกล่าว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว
- ส่ วนบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริ ษทั จะเก็บหลังจากปิ ดการประชุม
โดยขอให้ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านส่ งมอบให้กบั เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ก่อนออกจากห้อง
ประชุม
4. หากผู ้ถื อ หุ ้ น ท่ า นใดมี ข ้อ ซั ก ถาม หรื อต้อ งการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ระเบี ย บวาระใน
การประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได้
แต่หากผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม หรื อต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่ องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระ
การประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็ จสิ้ นแล้ว โดยขอให้ผถู ้ ือ
หุน้ บอกชื่อและนามสกุล และเข้า ประชุ มในฐานะผู ถ้ ื อ หุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะก่ อ นซักถาม หรื อ
แสดงความคิ ด เห็ น เพื่อการบันทึกการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายให้ บริ ษทั ควิดแลบ จากัด เป็ นผูด้ าเนินการนับคะแนน และเพื่ อ
ความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยง ขอเรี ยนเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นที่ อาสาสมัครมาร่ วมนับคะแนนเสี ยงด้วย 1
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ท่าน ร่ วมเป็ นสักขี พยาน นายธี รภัทร นิ คมานนท์ ในฐานะผู ร้ ั บ มอบฉัน ทะจากผู ถ้ ื อ หุ ้น ชื่ อ นางสาว
ปวีณ า ขาวเพี ย รพาณิ ช ย์ ได้อาสาร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
นอกจากนี้ ที่ ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งผลการให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้น เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และ
ส่ งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2561 ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระการประชุ ม
เสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ และส่ งคาถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
เริ่มวาระการประชุม
วาระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ที่ปรึ กษากฎหมายเป็ นเป็ นผูเ้ สนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2560 ให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมซึ่ งได้จดั ส่ งพร้อม
หนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่า นใดซักถามหรื อแสดงความคิ ด เห็น ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ตามที่เสนอ ด้ วย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
345,536,000
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
7,000
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
-

วาระที่ 2.

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560
ที่ปรึ กษากฎหมายได้มอบหมายให้ นางอัญชลี พรรคกลิน รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน
เป็ นผูเ้ สนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2560 ต่อที่ ประชุ ม
โดยนางอัญชลี พรรคกลิ น รองกรรมการผูจ้ ัดการสายงานบัญชี และการเงิ น ได้เ สนอรายงานของ
คณะกรรมการเกี ่ ย วกับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ทั ประจาปี 2560 ให้ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ โดย
รายละเอี ย ดปรากฏตามรายงานประจาปี 2560 ซึ่ ง ได้จ ดั ส่ ง พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ มครั้งนี้ แล้ว ซึ่ ง
สาระสาคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ปี 2559
ตามวิธีราคาทุน

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของเจ้าของ
รายได้รวม
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ต่อหุน้ (บาท)
อัตรากาไรสุ ทธิ (%)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้าของ (เท่า)

580.62
153.35
427.27
607.49
125.61
0.23
20.68
0.78
0.36

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2560
ปี 2560
ตามวิธีราคาทุน ตามวิธีส่วนได้ เสีย

5.10
606.70
155.01
451.68
564.30
107.61
0.20
19.07
0.82
0.34

รายได้ จากการให้ บริการ และโครงสร้ างรายได้ จากการให้ บริการ
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1.43
603.02
155.01
448.01
564.30
103.93
0.19
18.42
0.81
0.35

ผลการดาเนินงาน

กาไรขั้นต้ นและอัตรากาไรขั้นต้ น

กาไรสุ ทธิและอัตรากาไรสุ ทธิ
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA) – วิธีส่วนได้ เสี ย

จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่า นใดซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็น ที่ปรึ กษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุ มรับทราบ
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2560
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงว่างบการเงิ น สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ซึ่ งได้จดั ส่ ง
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็น ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ ม พิจารณา
อนุมตั ิงบการเงิ น สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติงบการเงิน สาหรั บรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้
ผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแล้ ว ด้ วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุ ม
และออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
346,954,000
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
7,000
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
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วาระที่ 4.

พิจารณาอนุ มัติก ารจัดสรรกาไรสุ ทธิ เพื่ อเป็ นทุ นสารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ที่ปรึ กษากฎหมายแจ้งต่อที่ ประชุมว่า บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และ
เงิ นสารองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจกาหนดให้การจ่ายเงิ นปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราที่
กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้ นอยู่กบั ความจาเป็ นของการใช้เงิ นทุ นหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน การขยาย
ธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิ
ให้จ่ายเงิ นปั นผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่ อขออนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เว้นแต่ เป็ นการจ่ ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการของบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงาน
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2560 แสดงได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
(เสนอครั้งนี)้
1. กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั
202.44
187.65
125.61
103.93
2. เงินปันผลจ่าย
187.00
187.00
121.00
110.00
(0.34 บาทต่อหุน้ ) (0.34 บาทต่อหุน้ ) (0.22 บาทต่อหุน้ ) (0.20 บาทต่อหุน้ )
3. อัต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น
92.37%
99.65%
96.33%
105.84%
ผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ
ที่ ปรึ กษากฎหมายกล่าวต่ อที่ ประชุ มเพิ่ มเติ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นชอบให้เสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณา
- อนุ มตั ิการไม่จดั สรรกาไรสุ ท ธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่ องจากบริ ษทั ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ
เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วในปี 2557 และ
- อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.20 บาท สาหรับหุ ้น
จานวน 550,000,000 หุ ้น รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 110,000,000 บาท (หนึ่ งร้อยสิ บล้านบาทถ้วน) คิดเป็ น
ร้อยละ 105.84 ของกาไรสุ ท ธิ ปี 2560 ทั้ง นี้ บ ริ ษ ทั ได้จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาล ในอัต ราหุ ้น ละ
0.04 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลที่ จะจ่ายเพิ่มเติมสาหรับงวดครึ่ งหลังของปี 2560
ในอัตราหุ น้ ละ 0.16 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุ ทธิ และกาไรสะสมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในอัตราหุ น้ ละ 0.16 บาท กาหนดให้วนั ที่ 16 มีนาคม 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับ
เงินปันผล (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
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เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็น ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ ม พิจารณา
อนุ ม ัติ ก ารไม่ จัด สรรกาไรสุ ท ธิ เ พื่ อ เป็ นทุ น สารองตามกฎหมาย และการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสาหรั บ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ที่ป ระชุ มพิจารณาแล้ ว และมีมติอนุ มัติก ารไม่ จัดสรรกาไรสุ ท ธิ เพื่ อ เป็ นทุ นสารองตามกฎหมายและ
อนุ มัติการจ่ ายเงินปันผลสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
346,993,500
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 5.

พิจารณาอนุมัติให้ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
สื บต่ อไปอีกวาระหนึ่ง
ที่ ป รึ กษากฎหมายได้เ ชิ ญ รศ.ดร.เสาวณี ย ์ ไทยรุ่ ง โรจน์ นายสุ วิ ท ย์ ยอดจรั ส และรศ.ดร.ไพบู ล ย์
เสรี วิวฒั นา ซึ่ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ออกจากห้อ งประชุ ม ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ประชุ ม วาระนี้ พร้ อ มทั้ง
กล่า วเชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ย านุ รั กษ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ ส ระ ของบริ ษทั เป็ น
ประธานที่ประชุม ชัว่ คราวสาหรับการพิจารณาวาระนี้
จากนั้น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายได้ช้ี แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ทั ข้อ 15. กาหนดไว้ว ่า
“ในการประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี ทุ ก ครั้ ง ให้ก รรมการออกจากต าแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้าจานวน
กรรมการที่ จะแบ่ งออกให้ต รงเป็ นสามส่ วนไม่ ไ ด้ ก็ใ ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่ สุ ด กับ ส่ ว น 1 ใน 3
กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ ส องภายหลัง จดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั
สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่งนานที่ สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง กรรมการที่ ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ก็ได้” ซึ่ งในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่ อ

1. รศ.ดร.เสาวณี ย ์
ไทยรุ่ งโรจน์

2. นายสุ วิทย์ ยอดจรัส

ตาแหน่ ง

วันที่เริ่มเป็ น การเข้ าร่ วมประชุม
กรรมการ คณะกรรมการบริษทั
ทั้งหมดในปี 2560
24 ก.ย. 55
5ครั้งจาก 5 ครั้ง

กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
รองประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร 24 ก.ย. 55
/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ชื่ อ

3. รศ.ดร.ไพบูลย์
เสรี วิวฒั นา

ตาแหน่ ง

วันที่เริ่มเป็ น การเข้ าร่ วมประชุม
กรรมการ คณะกรรมการบริษทั
ทั้งหมดในปี 2560
ประธานกรรมการ / กรรมการสรร 24 ก.ย. 55 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
หาและกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริ ษทั จึ งเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ การเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้า
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสื บต่อไปอีกวาระหนึ่ ง และดารงตาแหน่งอื่นๆ ตามเดิม คือ
1. รศ.ดร.เสาวณี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายสุ วิทย์ ยอดจรัส
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทั้งนี้ เนื่ องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลที่ มีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั สามารถ
ช่ วยพัฒ นาบริ ษ ทั ได้ อี กทั้งเป็ นผูท้ ี่ มีคุ ณสมบัติ ค รบถ้วนตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจ ากัด
พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น และ
ประกาศตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งประวัติ โดยสังเขปมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3 ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ครั้งนี้แล้ว
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็น ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ ม พิจารณา
อนุมตั ิให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสื บต่อไปอีก
วาระหนึ่ง และดารงตาแหน่งอื่นๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติอนุ มัติให้ แต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ าดารง
ตาแหน่ งเป็ นกรรมการสื บต่ อไปอีกวาระหนึ่ง และดารงตาแหน่ งอื่ นๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติ
แต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสี ยงดังต่ อไปนี้
1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์ ที่ ประชุ มได้มีมติ ด ว้ ยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉันท์ข องผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิให้แต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ซึ่ งดารง
ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

347,001,500
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
-

2. นายสุ วิทย์ ยอดจรั ส ที่ ประชุ มได้มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิ ให้แต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ซึ่ งดารงตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 347,001,500
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
3. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ัฒนา ที่ประชุมได้มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิ ให้แต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ซึ่ งดารงตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 346,092,200
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.74
ไม่เห็นด้วย
จานวน
902,300
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.26
งดออกเสี ยง
จานวน
7,000
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 6.

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิม่ อีก 1 ท่ าน
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เชิญนายศราวุธ จารุ จินดา กรรมการบริ หาร ซึ่ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ออก
จากห้องประชุ ม ตั้งแต่ เริ่ มประชุ มวาระนี้ จากนั้นที่ ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แ จงต่ อที่ ประชุ มว่า
เนื่องจากนายศราวุธ จารุ จินดา ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง/ กรรมการอิสระของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ง
ที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 จึงได้มีมติแต่งตั้งนางวิไลวรรณ ศรี สารวล ดารงตาแหน่งกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการอิสระของบริ ษทั แทนกรรมการที่ลาออก
ตามวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่แทน โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออกจากตาแหน่ง
ดังกล่าวข้างต้น
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นอกจากนี้ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้มีมติ อนุ มตั ิ แต่ งตั้ง
นายศราวุธ จารุ จินดา เป็ นกรรมการบริ หารของบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติรับรองให้เ ลื อกตั้ง
นายศราวุธ จารุ จินดา ซึ่ งปั จจุ บนั ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ หาร เป็ นกรรมการบริ ษ ทั เพิ่ มอี ก 1 ท่ าน
และให้เสนอต่ อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อพิ จารณาและอนุ มตั ิ ต่อไป
ทั้งนี้ เนื่ องจากนายศราวุธ จารุ จินดา เป็ นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั
สามารถช่วยพัฒนาบริ ษทั ในหลายด้าน อีกทั้งเป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั
มหาชนจากัด พระราชบัญญัติ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาด
ทุ น และประกาศตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่ นใดที่ เ กี่ ย วข้อ ง ซึ่ งประวัติ
โดยสังเขป มีร ายละเอีย ดตามที ่ปรากฏในสิ่ ง ที ่ส่ง มาด้ ว ยลาดับ ที ่ 4 ที่ไ ด้จ ดั ส่ ง ให้ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็น ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ ม พิจารณา
อนุมตั ิให้แต่งตั้งนายศราวุธ จารุ จินดา เป็ นกรรมการบริ ษ ทั เพิ่ มอี กหนึ่งท่ า น
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติให้ แต่ งตั้งนายศราวุธ จารุ จิน ดา เป็ นกรรมการบริ ษัท ด้ วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ ของผู้ถือหุ้ นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้ วย
จานวน 361,001,500
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่ เห็นด้ วย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสี ยง
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
วาระที่ 7.

พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 และค่ าบาเหน็จรายปี ประจาปี 2560
ที่ ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
จากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริ ษทั ในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึ งขอเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อ
ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ให้ เ ป็ นจ านวนเงิ น รวมไม่ เ กิ น 5,100,000 บาท ทั้ง นี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ค่ าตอบแทน

ปี 2560

ปี 2561
(เสนอครั้งนี้ เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 15)

1. รายเดือน
ประธานกรรมการ
40,000 บาทต่อเดือน
46,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทต่อเดือน
40,250 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ
35,000 บาทต่อเดือน
40,250 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ
30,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการ
30,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
รวม ไม่ เกิน 2.5 ล้ านบาทต่ อปี
ไม่ เกิน 2.5 ล้ านบาทต่ อปี
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
2. ค่ าบาเหน็จรายปี
รวม ไม่ เกิน 2.6 ล้ านบาท
ไม่ เกิน 2.6 ล้ านบาท
3. สิ ทธิประโยชน์ อื่น ๆ
ประกันสุ ขภาพ ประกันชี วิต เบี้ยประกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่านต่อปี
และอุบตั ิเหตุ
รวมทั้งสิ้น ไม่ เกิน 5.1 ล้ านบาท
ไม่ เกิน 5.1 ล้ านบาท
พร้อมกันนี้ อนุมตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูม้ ีอานาจในการ
กาหนดรายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้องกับจานวนเงิ นค่ า ตอบแทนที่ กรรมการแต่ ละรายจะได้รั บ
และอนุมตั ิค่าบาเหน็จรายปี กรรมการประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท (เฉพาะกรรมการ
ที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่ าบาเหน็จรายปี
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ปี 2559
600,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท
400,000 บาทต่อท่าน
400,000 บาทต่อท่าน
รวม ไม่ เกิน 2.6 ล้ านบาทต่ อปี

ปี 2560
(เสนอครั้งนี)้
600,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท
400,000 บาทต่อท่าน
400,000 บาทต่อท่าน
ไม่ เกิน 2.6 ล้ านบาทต่ อปี

จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
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นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงการเสนอปรับขึ้นค่าตอบแทน
รายเดือนของกรรมการ และการพิจารณาจ่ายค่าบาเหน็จรายปี เนื่ องจากบริ ษทั มีรายได้ และผลกาไรในปี
2560 ลดลงจากปี ก่อน
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้กล่าวตอบว่า เนื่องจาก
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอยูใ่ นอัตราคงที่มา 5 ปี แล้ว ตั้งแต่ปี 2556 จึงเห็นสมควรปรับขึ้นให้
ส่ วนค่าบาเหน็จรายปี หรื อโบนัส เนื่ องจากกรรมการทางานให้บริ ษทั อย่างเต็มที่ หากบริ ษทั มีผลกาไร
สมควรให้กรรมการเป็ นค่าตอบแทน ซึ่ งได้เสนอขออนุ มตั ิ จ่ายค่าบาเหน็จรายปี ของกรรมการ จากผล
ดาเนินงานปี 2560 ในอัตราเดิ มเท่ากับปี ก่อน
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็น ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ ม พิจารณา
อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 และค่าบาเหน็จรายปี ประจาปี 2560
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่
เกิน 5,100,000 บาท และมอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนเป็ นผู้มอี านาจใน
การกาหนดการกาหนดรายละเอียดต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับจานวนเงินค่ าตอบแทนที่กรรมการแต่ ละรายจะ
ได้ รั บ และอนุมัติค่าบาเหน็จรายปี กรรมการประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่ เกิน 2,600,000 บาท ตามที่
เสนอ ด้ วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ า 2 ใน3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้ วย
จานวน
359,496,700
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.58
ไม่ เห็นด้ วย จานวน
1,504,800
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.42
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
วาระที่ 8.

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชีประจาปี 2561
ที่ ปรึ กษากฎหมายได้ช้ี แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษ ทั ได้
พิ จารณาคัดเลื อกผูส้ อบบัญชี แล้ว จึ งขอให้ที่ประชุ มพิ จารณาอนุ มตั ิ การแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั
ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางณฐพร พันธุ์อุดม
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล
3. นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445

ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์
คู เ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จากัด จัด หาผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตอื่ น ของบริ ษัท แทนได้ โดยทั้ ง 3 ท่ า น
ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั โดยข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเรื่ องค่าตอบแทนแก่ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2561 ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสื อ
เชิญประชุมครั้งนี้ ดังนี้
ค่ าธรรมเนียม

ปี 2560

ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส
ค่าบริ การอื่น ๆ
รวม

ปี 2561
(เสนอครั้งนี)้
880,000
910,000
990,000
990,000
1,870,000
1,900,000

จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็น ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ ม พิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชีประจาปี 2561
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ ูสอบบัญชี
ประจาปี 2561 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้ วย
จานวน
361,001,500
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่ เห็นด้ วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
วาระที่ 9.

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับบริษทั ข้ อ 43. เรื่ องอานาจกรรมการ
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั การขอใบอนุญาตขายทอดตลาดหรื อค้าของเก่า เอกสาร
ประกอบการขอใบอนุ ญาตขายทอดตลาดหรื อค้าของเก่า ซึ่ งจะต้องทาเป็ นประจาทุกปี ต้องลงนามโดย
กรรมการ 2 ท่าน พร้อมประทับตราสาคัญบริ ษทั ทาให้ไม่คล่องตัวในการทางาน คณะกรรมการบริ ษทั จึง
มีความเห็นว่ากรรมการท่านใดท่านหนึ่งสามารถลงนามพร้อมประทับตราสาคัญบริ ษทั ได้
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 43. เรื่ องอานาจกรรมการ
จาก

กรรมการร่ วมกันสองคนมีอานาจลงลายมื อชื่ อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ผูกพัน
บริ ษทั ได้
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กรณี ลงนามเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน เอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการท่านใด
ท่านหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ผูกพันบริ ษทั ได้
ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อคณะกรรมการมี อ านาจพิ จ ารณาก าหนด และ/หรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงชื่ อกรรมการซึ่ งมีอานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ผูกพัน
บริ ษทั ได้
เปลี่ยนเป็ น กรรมการร่ วมกันสองคนมีอานาจลงลายมื อชื่ อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ผูกพัน
บริ ษทั ได้
กรณี ลงนามเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน เอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการท่านใด
ท่านหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ผูกพันบริ ษทั ได้
ในกรณี ลงนามเรื่ องที่ เกี่ ย วกับการขอใบอนุ ญาตขายทอดตลาดหรื อค้า ของเก่ า เอกสาร
ประกอบการขอใบอนุญาตขายทอดตลาดหรื อค้าของเก่า ให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่ งลง
ลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ผูกพันบริ ษทั ได้
ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อคณะกรรมการมี อ านาจพิ จ ารณาก าหนด และ/หรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงชื่ อกรรมการซึ่ งมีอานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ผูกพัน
บริ ษทั ได้
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็น ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ ม พิจารณา
อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 43. เรื่ องอานาจกรรมการ
ที่ป ระชุ มพิจารณาแล้ ว และมีม ติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 43. เรื่ องอานาจกรรมการ
ตามที่เ สนอ ด้ ว ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ ของผู้ถือ หุ้ นซึ่ งมาประชุ มและมีสิท ธิออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้ วย
จานวน
361,001,500
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่ เห็นด้ วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
วาระที่ 10. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องอื่นใด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม
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ประธานได้ถามที่ ประชุ มว่า มี ผูถ้ ื อหุ ้นท่ า นใด ประสงค์ที่จะซักถามหรื อแสดงความคิ ด เห็ นเพิ่ มเติ ม
หรื อไม่ครับ
นายพิเชษฐ์ หุ ตายน ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึง การดาเนิ นงานและผลประกอบการ
ในปี นี้ของบริ ษทั มีแนวโน้มอย่างไรบ้าง
นายเทพทัย ศิลา กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวตอบว่า
ที่ผา่ นมาฝ่ ายบริ หารจัดการได้ปรับปรุ งทีมบริ หารงาน จนถึงปัจจุบนั จึงมีความมัน่ ใจว่า บริ ษทั มีทีมบริ หาร
ที่ ดี มี ความสามารถ อีกทั้งปี นี้ จะมี การเพิ่ มเติ มที มบริ หารงานอี ก เพื่อที่ จะผลักดันธุ รกิ จของบริ ษทั ให้
ก้าวหน้าไปได้ดว้ ยดี สาหรับแนวโน้มผลการดาเนินงานในปี นี้มีแนวโน้มดีข้ ึนกว่าปี ที่ผา่ นมาได้ชดั เจน
นางสุ ภา เลิศธนพงศ์ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม 2 คาถาม ดังนี้
คาถาม1 คู่แข่งขันทางธุรกิจของบริ ษทั มีมากหรื อไม่ และรายได้ของคู่แข่งขันเป็ นอย่างไร
นายเทพทัย ศิลา กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวตอบว่า ในประเทศไทยมีผทู ้ าธุ รกิจประมูลรถ
ประมาณ 5 ราย ซึ่ งบมจ.สหการประมูล เป็ นรายใหญ่ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับหนึ่ง และบริ ษทั
ได้รับความเชื่ อถือ ไว้วางใจจากคู่คา้ มาอย่างต่อเนื่ อง ด้วยระบบการประมูลและการบริ หาร ที่ โปร่ งใส
เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ บริ ษทั จึงไม่มีความกังวลเกี่ยวกับบริ ษทั คู่แข่งขัน
คาถาม2 ข้อกาหนดของกฎหมายใหม่เรื่ องการยึดรถ และการทวงหนี้ มีผลทาให้รายได้ของบริ ษทั ลดลง
หรื อไม่
นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร ได้กล่าวตอบดังนี้
จากปี 2557 ซึ่ งบริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิ ที่ 202 ล้านบาท ในปี 2558 ได้มีกฎหมายใหม่ที่มีกฎเกณฑ์เข้มงวด
เรื่ อ งการยึ ดรถ ซึ่ งมี ผ ลต่ อจานวนรถยึ ด ในตลาดลดลง ธุ รกิ จในอุ ต สาหกรรมนี้ ไ ด้มีการปรั บ ตัว ตาม
ภาวการณ์ดงั กล่าว เช่นเดียวกับบมจ.สหการประมูล ที่ได้มีการปรับตัวเข้าสู่ ตลาดส่ วนอื่นๆ ของรถมือสอง
และไม่ได้พ่ ึงพิงเฉพาะรถยึดจากสถาบันการเงินเท่านั้น ผลการดาเนิ นงานในปี 2561 นี้จึงมีแนวโน้มที่จะ
ดีข้ ึนจากส่ วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้นของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้พฒั นาระบบการประมูล E Online
และ E Onsite ซึ่ งทาให้บริ ษทั แตกต่างจากบริ ษทั คู่แข่งขันอย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถสร้างความพึงพอใจ
ความมัน่ ใจ และความเชื่อถือ ให้กบั ลูกค้าและคู่คา้ ของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี

17/18

ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.
ประธานฯ กล่ า วขอบคุ ณ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ส ละเวลามาร่ วมประชุ ม พร้ อ มทั้ง ขอบคุ ณ ส าหรั บค าถามที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั

-ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา(รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา)
ประธานที่ประชุม

-อัมพาพร หลักเรืองทรัพย์(น.ส.อัมพาพร หลักเรื องทรัพย์)
เลขานุการบริ ษทั

18/18

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
ประวัตปิ ระวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

62
ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2554 – ปั จจุบัน
2560 – ปั จจุบัน
2559 – ปั จจุบัน
2558 – ปั จจุบัน

2557 – ปั จจุบัน
2555 – ปั จจุบัน
2554 – ปั จจุบัน
2556 – 2560
2555 – 2556
2554 – 2558
2552 – 2556
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน บมจ. สหการประมูล
ประธานกรรมการ บจก. พีซเี อ็น
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. บ้ านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ ธานี)
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีวี ธันเดอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
กรรมการ บจก. เลิร์นเทค
ประธานกรรมการ บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรซ
กรรมการอิสระ บมจ. ช. ทวี
กรรมการ บจก. สเปเชียลตี ้ เท็ค คอร์ ปอเรชัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีวีธนั เดอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)
หน้า 1 ของจานวน 6 หน้า

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ บจก. พีซเี อ็น
กรรมการ บจก. เลิร์นเทค
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. บ้ านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ ธานี)
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ ไม่มี
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ ไม่เป็ น
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทา ไม่มี
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2561
5 ครัง้ จาก 5 ครัง้

หน้า 2 ของจานวน 6 หน้า

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

นายเทพทัย ศิลา
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ (ปี )
59
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP: Director Accredited Program รุ่น 100/2013
RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2534 – ปั จจุบัน
รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดั การ / กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
บมจ. สหการประมูล
2553 – ปั จจุบัน
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
2553 – ปั จจุบัน
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้ อ
2541 – ปั จจุบัน
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ ้ง
2536 – ปั จจุบัน
กรรมการ บจก. เขาค้ อ ไฮแลนด์ รี สอร์ ท
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้ อ
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ ้ง
กรรมการ บจก. เขาค้ อ ไฮแลนด์ รี สอร์ ท
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ ไม่มี
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ เป็ น
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ ไม่มี
ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
บิดา นายวรัญญู ศิลา
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)
5.11/1
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2561
5 ครัง้ จาก 5 ครัง้
หมายเหตุ
/1
รวมส่วนของคูส่ มรส 5,000,000 หุ้น

หน้า 3 ของจานวน 6 หน้า

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

60
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 145/2018
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2561 – ปั จจุบัน

2557 – 2559
2554 – 2556
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทา
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2561

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง บมจ.สหการประมูล
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิง่ แวดล้ อม
CFO กลุม่ ธุรกิจโมบาย บมจ. ทรูคอร์ ปอเรชัน่
DCFO กลุม่ ธุรกิจออนไลน์ บมจ. ทรูคอร์ ปอเรชัน่
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
5 ครัง้ จาก 5 ครัง้

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้ อนุมตั ิแต่งตังนางวิ
้
ไลวรรณ ศรี สารวล เป็ น
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระของบริ ษัท แทนนายศราวุธ จารุจินดา กรรมการที่
ลาออก โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป

หน้า 4 ของจานวน 6 หน้า

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษทั ได้กาหนดนิ ยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่ งมีคุณสมบัติเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2) ไม่เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลูก จ้า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้เ งิ น เดื อ นประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มี หรื อเคยมี ค วามสัมพันธ์ท างธุ รกิ จกับบริ ษ ทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจให้รวมถึงรายการตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออก
ใหม่
5) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ ว นของ
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับ
เงิ นเดื อนประจา หรื อถือหุ น้ เกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
10) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
11) ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
Enclosure No. 4

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

Proxy Form A.

(แบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้ อน)
(General Form)

ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

--------------------เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

Residing at

Road

Tambol/Khwaeng

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Union Auction Public Company Limited

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

holding the total number of

shares, and having the right to vote equivalent to

หุ้นสามัญ

เสียง ดังนี ้

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

votes as follows:

เสียง

ordinary share of

shares, having the right to vote equivalent to

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

preferred share of

shares, having the right to vote equivalent to

votes,

เสียง
votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

ถนน
Road

จังหวัด
Province

ถนน
Road

จังหวัด
Province

[
T
y
p
e
[a
T
yq
pu
eo

(1)
Name

ปี อยู่บ้านเลขที่

age

years, residing at

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์

หรื อ

Postal Code

, or

(2)
Name

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

age

years, residing at

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์

หรื อ

Postal Code

(3)

อายุ

, or

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่
t
a[e
Name
age
years, residing at
T
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
y
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
qf
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
upr
e
Province
Postal
Code
, or
oo
tm
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 60 ปี
ea[ (4) รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ที่อยู่ เลขที่ 20 ซอยเกษมสาราญ 1 ซอย 6 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
T
t
Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj Director / Member of the Audit Committee / Independent Director Age 60 years
fqhy
u
Residing at No. 20, Soi
rpe Kasaemsamran 1 Soi 6, Sukhumvit Road, Klongton Nua Sub-District, Wattana District, Bangkok 10110
ooe
t
m
de
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ao
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
Enclosure No. 4

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019

ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

เวลา 10.00 น.

on Tuesday 23 April 2019

at

10.00 a.m.

ณ ห้ องประชุมบริ ษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
at Meeting Room, No. 518/28, Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Wangthonglang Sub-District, Wangthonglang District, Bangkok 10310 or any adjournment
at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(

ลงชื่อ/Signed

)

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(

ลงชื่อ/Signed

)

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(

ลงชื่อ/Signed

)

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
การลงคะแนนเสียงได้
Remark
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for
splitting votes.
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
Enclosure No. 4

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)

(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
(Duty Stamp Baht 20)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

--------------------เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้ ำพเจ้ ำ

สัญชำติ

I/We

Nationality

อยู่บ้ำนเลขที่

ถนน

Residing at

Road

ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Union Auction Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ

holding the total number of

shares, and having the right to vote equivalent to

หุ้นสำมัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ

ordinary share of

shares, having the right to vote equivalent to

หุ้นบุริมสิทธิ

เสียง ดังนี ้
votes as follows:

เสียง
votes,

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ
เสียง

preferred share of

shares, having the right to vote equivalent to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

ถนน
Road

จังหวัด
Province

[
T
y
p
e

(1)
Name

อำยุ

ปี อยู่บ้ำนเลขที่

age

years, residing at

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์

หรื อ

Postal Code

(2)

, or

อำยุ

ปี อยู่บ้ำนเลขที่

[
age
years, residing at
a Name
T
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
y
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
q
p
จังหวัด u
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Province e
Postal Code
, or
o
(3)
อำยุ
ปี อยู่บ้ำนเลขที่
[ta Name
age
years, residing at
e
T
ถนน
ตำบล/แขวง
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Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj
Director / Member of the Audit Committee / Independent Director
epNo. 20, Soi Kasaemsamran 1 Soi 6, Sukhumvit Road, Klongton Nua Sub-District, Wattana District, Bangkok 10110
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o
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อำยุ 60 ปี
Age 60 years
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คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ ำพเจ้ ำเพื่อเข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019

ในวันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562

เวลำ 10.00 น.

on Tuesday 23 April 2019

at

10.00 a.m.

ณ ห้ องประชุมบริ ษัท เลขที่ 518/28 ซอยรำมคำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุ งเทพมหำนคร 10310 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
at Meeting Room, No. 518/28, Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Wangthonglang Sub-District, Wangthonglang District, Bangkok 10310 or any
adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:




วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

Agenda No. 1

To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve






Abstain

รั บทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561

Agenda No. 2

To acknowledge the performance results of the Company for the year 2018

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)



 งดออกเสียง

วาระที่ 2

(a)



Disapprove

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรั บรอบปี บัญชีสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No. 3

To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2018

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วาระที่ 4

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 วาระที่ 5
Agenda No. 5

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



To consider and approve the dividend payment for the operating results of the year 2018

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)



Abstain

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



 งดออกเสียง

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2561

Agenda No. 4



Disapprove

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

รศ.ดร.มนตรี โสคติย ำนุรั ก ษ์
หน้า 2 ของจานวน 5 หน้า
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Assoc. Prof. Dr. Montri Soktiyanurak

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

นำยเทพทัย ศิ ลำ
Mr. Thepthai Sila

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

นำงวิ ไ ลวรรณ ศรี สำรวล
Mrs. Wilaiwan Srisamrual

 เห็นด้ วย
Approve

 วาระที่ 6

Abstain

To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2019 and the annual bonus of
the directors for the year 2018

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



Disapprove

 งดออกเสียง

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 และค่ าบาเหน็จรายปี ของกรรมการประจาปี
2561

Agenda No. 6



 ไม่เห็นด้ วย

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วาระที่ 7

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ ูสอบบัญชีประจาปี 2562

Agenda No. 7

To consider and approve the appointment of the auditors and the remuneration of the auditors for the
year 2019



(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



(b)




To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

Agenda No. 8

To consider other matters (if any)

 งดออกเสียง
Abstain

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นกำร
ลงคะแนนเสียงของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a
shareholder.

(6) ในกรณี ที่ข้ำพเจ้ ำไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ อง
ใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประกำรใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ
ประกำรตำมที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
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กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทำไปในกำรประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่ำข้ ำพเจ้ ำได้
กระทำเองทุกประกำร
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in
the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

หมำยเหตุ

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้ นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคน
เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several
proxies for splitting votes.

2. วำระเลือกตังกรรมกำรสำมำรถเลื
้
อกตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Supplemental Proxy
Form B. as attached.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
SUPPLEMENTAL PROXY FORM B.

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Union Auction Public Company Limited

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัท เลขที่ 518/28 ซอยรำมคำแหง 39 (เทพลีลำ 1)
แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลำและสถำนที่อื่นด้ วย
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019, on Tuesday 23 April 2019 at 10.00 a.m. at Meeting
Room, No. 518/28, Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Wangthonglang Sub-District, Wangthonglang District, Bangkok 10310 or any
adjournment at any date, time and place thereof.

 วำระที่

เรื่อง

Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 งดออกเสียง

Disapprove

 วำระที่

Abstain

เรื่อง

Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 งดออกเสียง

Disapprove

 วำระที่

Abstain

เรื่อง

Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วำระที่

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เรื่อง เลือกตังกรรมกำร
้
(ต่อ)

Agenda No.

Re:

Election of director(s)

(Continued)

ชื่อกรรมกำร
Director’s name

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมกำร
Director’s name

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(แบบทีใ่ ช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

--------------------เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า
I/We

สานักงานตังอยู
้ ่เลขที่

ถนน

Residing at

Road

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
as a Custodian for

ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Union Auction Public Company Limited

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

holding the total number of

shares, and having the right to vote equivalent to

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

ordinary share of

shares, having the right to vote equivalent to

หุ้นบุริมสิทธิ

เสียง

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

preferred share of

เสียง ดังนี ้
votes as follows:
votes,

เสียง

shares, having the right to vote equivalent to

votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

ถนน
Road

จังหวัด
Province

[
T
y
p
e

(1)
Name

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

age

years, residing at

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์

หรื อ

Postal Code

(2)

, or

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

[
age
years, residing at
a Name
T
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
y
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
q
จังหวัด p
รหั
ส
ไปรษณี
ย
์
หรื อ
u
Province e
Postal Code
, or
o (3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
[t
Name
age
years,
residing at
a
T
e
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
y
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
q
p
f
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
u
Province e
Postal Code
, or
r
o
o
t (4) รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 60 ปี
am
[
ที่อยู่ เลขที่ e20 ซอยเกษมสาราญ 1 ซอย 6 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
T
Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj
Director / Member of the Audit Committee / Independent Director
Age 60 years
q
y
Residing attfNo. 20, Soi Kasaemsamran 1 Soi 6, Sukhumvit Road, Klongton Nua Sub-District, Wattana District, Bangkok 10110
uhp
r
oe
o
t
หน้า 1 ของจานวน 5 หน้า
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คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019

ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

เวลา 10.00 น.

on Tuesday 23April 2019

at

10.00 a.m.

ณ ห้ องประชุมบริ ษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
at Meeting Room, No. 518/28, Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Wangthonglang Sub-District, Wangthonglang District, Bangkok 10310 or any
adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:



มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote



มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant the partial shares as follows:



หุ้นสามัญ

หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้

ordinary share



เสียง

shares, and having the right to vote equal to

หุ้นบุริมสิทธิ

votes,

หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้

preferred share

เสียง

shares, and having the right to vote equal to

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้

เสียง

Total amount of voting rights

votes.

votes.

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:




วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

Agenda No. 1

To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)



To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย..............................เสียง
Approve




To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:
votes

 ไม่เห็นด้ วย..............................เสียง
Disapprove

votes

 งดออกเสียง...............................เสียง
Abstain

votes

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรั บรอบปี บัญชีสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No. 3

To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2018

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย..............................เสียง
Approve

votes

 ไม่เห็นด้ วย..............................เสียง
Disapprove

votes

 งดออกเสียง...............................เสียง
Abstain

votes

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2561

Agenda No. 4

To consider and approve the dividend payment for the operating results of the year 2018

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)



votes

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

(b)



Abstain

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(a)



 งดออกเสียง...............................เสียง

To acknowledge the performance results of the Company for the year 2018

Approve



votes

รั บทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561

 เห็นด้ วย..............................เสียง



Disapprove

Agenda No. 2

(b)



 ไม่เห็นด้ วย..............................เสียง

วาระที่ 2

(a)



votes

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

หน้า 2 ของจานวน 5 หน้า
Page 2 of 5

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
Enclosure No. 4

 เห็นด้ วย..............................เสียง
Approve




Disapprove

votes

 งดออกเสียง...............................เสียง
Abstain

votes

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 5

To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)



 ไม่เห็นด้ วย..............................เสียง

votes

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

รศ.ดร.มนตรี โสคติย านุรั ก ษ์
Assoc. Prof. Dr. Montri Soktiyanurak

 เห็นด้ วย..............................เสียง
Approve

 ไม่เห็นด้ วย..............................เสียง

votes

Disapprove

votes

 งดออกเสียง...............................เสียง
Abstain

votes

นายเทพทัย ศิ ลา
Mr. Thepthai Sila

 เห็นด้ วย..............................เสียง  ไม่เห็นด้ วย..............................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

 งดออกเสียง..............................เสียง
Abstain

votes

นางวิ ไ ลวรรณ ศรี สารวล
Mrs. Wilaiwan Srisamrual

 เห็นด้ วย..............................เสียง  ไม่เห็นด้ วย..............................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

 งดออกเสียง..............................เสียง
Abstain

votes

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 และค่ าบาเหน็จรายปี ของกรรมการประจาปี
2561

Agenda No. 6

To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2019 and
the annual bonus of the directors for the year 2018



(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)



To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย..............................เสียง
Approve



 ไม่เห็นด้ วย..............................เสียง

votes

Disapprove

votes

 งดออกเสียง...............................เสียง
Abstain

votes

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ ูสอบบัญชีประจาปี 2562

Agenda No. 8

To consider and approve the appointment of the auditors and the remuneration of the auditor for the
year 2019



(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)



To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย..............................เสียง
Approve




Disapprove

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

Agenda No. 8

To consider other matters (if any)

votes

 งดออกเสียง...............................เสียง
Abstain

votes

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)



 ไม่เห็นด้ วย..............................เสียง

votes

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย..............................เสียง
Approve

votes

 ไม่เห็นด้ วย..............................เสียง
Disapprove

votes

 งดออกเสียง...............................เสียง
Abstain

votes
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนันไม่
้ ถูกต้ องและไม่ถือเป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a
shareholder.

(6) ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ อง
ใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิ ทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ
ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้
กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in
the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นที่ ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several
proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Supplemental Proxy
Form C. as attached.
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Enclosure No. 4

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
SUPPLEMENTAL PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Union Auction Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019, on Tuesday 23 April 2019 at 10.00 a.m. at Meeting
Room, No. 518/28, Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Wangthonglang Sub-District, Wangthonglang District, Bangkok 10310 or any
adjournment at any date, time and place thereof.

 วาระที่

เรื่อง

Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 งดออกเสียง

Disapprove

 วาระที่

Abstain

เรื่อง

Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 งดออกเสียง

Disapprove

 วาระที่

Abstain

เรื่อง

Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วาระที่

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เรื่อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)

Agenda No.

Re:

Election of director(s)

(Continued)

ชื่อกรรมการ
Director’s name

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Director’s name

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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การลงทะเบียน เอกสารที่จะต้ องแสดงก่ อนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การลงทะเบียน
บริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบี ยนการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้นตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็ นต้นไป ดังนั้น เพื่อความสะดวกใน
การลงทะเบี ยน ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ จะมาเข้าประชุ มโปรดนาหนังสื อเชิ ญประชุ ม และหนังสื อมอบฉันทะ
ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และปิ ดอากรแสตมป์ เรี ยบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบที่ตอ้ งแสดงก่อนเข้าประชุม
มาด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการอนุญาตให้เฉพาะผูม้ ีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าประชุมเท่านั้น
ข. เอกสารที่จะต้ องแสดงก่ อนเข้ าประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารฉบับจริ งที่ส่วนราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยงั ไม่หมดอายุ
เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
2.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยงั ไม่หมดอายุของ
ผูม้ อบฉันทะ เช่ น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิ จ ใบขับขี่
หรื อหนังสื อเดินทาง ซึ่ งผูม้ อบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) ให้แสดงเอกสารฉบับจริ งที่ส่วนราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยงั ไม่
หมดอายุ ข องผูร้ ั บ มอบฉัน ทะ เช่ น บัตรประจ าตัว ประชาชน บัตรข้า ราชการ บัตรพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคล
1. กรณีผ้ แู ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) เข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าประชุมนั้นมีอานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคล
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
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(ข) ให้แสดงเอกสารฉบับจริ งที่ส่วนราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยงั ไม่
หมดอายุ ข องผู ้แ ทนนิ ติ บุ ค คล เช่ น บัต รประจ าตัวประชาชน บัตรข้า ราชการ บัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
2.

กรณีนิตบิ ุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะแสดงเอกสาร
ดังนี้
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่ งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะนั้นมีอานาจกระทา
การแทนนิติบุคคลซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(ค) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยงั ไม่หมดอายุของ
ผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง ซึ่ งบุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) ให้แสดงเอกสารฉบับจริ งที่ส่วนราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยงั ไม่
หมดอายุ ข องผูร้ ั บ มอบฉัน ทะ เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน บัต รข้า ราชการ บัต รพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง

3.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
(ก) ให้เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล ข้อ 1. หรื อ 2.
(ข) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะ
แทน ต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
(1) สาเนาหนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูล้ งนาม
ในหนังสื อมอบฉันทะแทน ซึ่ งผูม้ อบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) สาเนาหนังสื อยื นยันว่า Custodian ซึ่ งเป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนนั้นได้รั บ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ น Custodian ซึ่ งบุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ นั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
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ค. การมอบฉันทะ
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นท่ านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดบุ คคลหนึ่ งให้เข้าประชุ มและออกเสี ยงแทนตนในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ได้อานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหุ น้ โดยได้แนบแบบหนังสื อมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสื อ
เชิญประชุมครั้งนี้ จานวน 3 แบบ ได้แก่
1. แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
คือ หนังสื อมอบฉันทะแบบทัว่ ไปซึ่ งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
2. แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
คือ หนังสื อมอบฉันทะแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
คือ หนังสื อมอบฉันทะแบบที่ ใช้ เฉพาะกรณีที่ผูถ้ ือหุ น้ ที่ ปรากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ
และแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่ านั้น
โปรดเลื อก หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ ง เพี ยงแบบเดี ยว ในจานวน 3 แบบ ที่ ไ ด้แนบมาพร้ อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้
และโปรดกรอกข้อความในหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้อง พร้อมทั้งปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท
และขี ดฆ่ าลงวันที่ ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่า ว และส่ งมอบหนังสื อมอบฉันทะนั้นให้แก่ ประธานในที่ ประชุ ม
(ประธานฯ) หรื อ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่ วมการประชุม
เพื่ อเป็ นการรั กษาสิ ทธิ และผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้น ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นไม่ สามารถเข้าประชุ มได้ และมี ความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่ อในหนังสื อมอบฉันทะ
และระบุชื่อ รศ.ดร.เสาวณี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะและโปรดส่ ง
หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ ถูกต้องเรี ยบร้อยพร้อมเอกสารประกอบไปที่ เลขานุ การบริ ษทั บริ ษ ทั
สหการประมูล จากัด (มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยให้ถึง บริ ษัทก่ อนวันที่ 19 เมษายน 2562 หรื อก่ อนเวลาเริ่มการประชุมอย่ าง
น้ อยหนึ่งชั่วโมง ณ สถานที่ประชุ ม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ) ซึ่ ง
แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า
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ง. การออกเสี ยงลงคะแนน
หลักเกณฑ์ การออกเสี ยงลงคะแนน
1. 1 หุน้ มี 1 เสี ยง
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง และ ผูร้ ับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ แบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสี ยง
ในแต่ละวาระ
3. ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุน้ สามารถแบ่งคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.)
4. เพื ่อ ให้เ ป็ นไปตามหลัก การกากับ ดูแ ลกิ จ การที ่ ดี บริ ษ ทั ได้จ ดั ให้มีบ ตั รลงคะแนนเสี ย ง (Ballot)
สาหรับทุกๆ วาระที่ ตอ้ งมีการลงคะแนนเสี ยง โดยบริ ษทั จะแจกบัตรลงคะแนนเสี ยงให้ผูถ้ ือหุ ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะทุกราย ณ ขณะที่ทาการลงทะเบียน ทั้งนี้ ผูท้ ี่มาลงทะเบียนภายหลังจากเวลาที่การประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ดาเนิ นการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่ วนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่คง
เหลืออยู่ ณ แต่ละขณะ
5. ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรี ยนถามว่าจะมี ผูใ้ ดไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
หรื อไม่ เพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาของผูถ้ ือหุน้ โดยส่ วนรวม ผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วยไม่ตอ้ งกาเครื่ องหมายใดๆ
ลงในบัต รลงคะแนนเสี ย ง ส่ ว นผูถ้ ื อ หุ ้นที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ว ยหรื อ งดออกเสี ย งให้ยื น ยัน เจตนาโดยการกา
เครื่ องหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนเสี ยงในช่องที่ประสงค์พร้อมทั้งลงลายมือชื่ อในบัตรและชูมือขึ้ น
และส่ งมอบให้แ ก่ เ จ้า หน้า ที่ ข องบริ ษ ทั เพื่ อนาไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้ น สาหรั บ การมอบฉันทะซึ่ ง
ผูม้ อบฉันทะมีคาสั่งระบุการลงคะแนนเสี ยงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว บริ ษทั จะ
บันทึกคะแนนเสี ยงดังกล่าวตั้งแต่เวลาที่ผรู ้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
การนับผลการลงคะแนนเสี ยง
1. บริ ษทั จะใช้วิธีหักคะแนนเสี ยงที่ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมด และส่ วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย
2. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุ มทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ ละวาระ หลังจากการออกเสี ยง
ลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้ นสุ ดลง โดยจะแยกคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง กี่เสี ยง
และคิ ดเป็ นสัดส่ วนร้อยละเท่ าใด ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นที่ ส่งบัตรลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระสิ้ นสุ ดลงแล้ว
บริ ษทั จะไม่นาเอาคะแนนเสี ยงดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นคะแนนเสี ยงอีก

หน้า 4 ของจานวน 4 หน้า

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมแทน

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

60
ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์
Washington State University, USA
ปริ ญญาโทพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 21/2002
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2554 – ปั จจุบัน

2555 – ปั จจุบัน
2555 – เมษายน 2557
2555 – ตุลาคม 2557
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทา
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2561

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ.สหการประมูล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
กรรมการอิสระ บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
4 ครัง้ จาก 5 ครัง้
หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า
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ข้ อบังคับของบริษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ด
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื่ นนอกจากที่ กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ ซึ่ งคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทา มีดงั ต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
(7) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ 45. ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมี หุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แ ล้วทั้งหมด หรื อผูถ้ ื อหุ ้น
ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่ งมี หุ้นนับ รวมกันได้ไ ม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ า ยได้แ ล้วทั้งหมด
จะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้
มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 46. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นและนายทะเบี ย นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่ อนประชุ ม ทั้งนี้ ให้โ ฆษณาคาบอกกล่า ว
นัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ข้อ 47. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้ ผูอ้ ื่ นซึ่ งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่ นายทะเบียน
บริ ษทั มหาชนจากัดกาหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่ งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ
สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยได้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) จานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
(2) ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
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(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 48. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นต้องมี ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุ มไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดแล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุน้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดจึ งจะเป็ นองค์ประชุ ม เว้นแต่จะมี กฎหมาย
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุ มตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ให้นดั ประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับ
ว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 49. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุ ม หรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ให้ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มเลือกผูถ้ ือหุ ้น
คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ประธานในที่ ประชุ มมีหน้าที่ ควบคุมการประชุ มให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการ
ประชุม ในการนี้ ตอ้ งดาเนิ นการประชุ มให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผูถ้ ือหุ น้
ซึ่ งมาประชุม
ข้อ 50. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) การวินิจฉัยชี้ขาดและลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้กระทาโดยการออกเสี ยงลงคะแนน และไม่วา่ การออก
เสี ยงลงคะแนนนั้นจะกระทาด้วยวิธีใด ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่ งเสี ยงเสมอ
(2) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(3) ในกรณี ดงั ต่ อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ย งไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั

หน้า 2 ของจานวน 3 หน้า

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7

(ค) การทา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ า กิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
(4) ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การลงคะแนนลับอาจจะกระทาได้เมื่อมีผู ถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเห็นชอบด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) ซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนโดยให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ ง
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สถานทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้น
ห้องประชุมบริ ษทั เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บริ ษทั จัดให้มีบริ การรถรับ,ส่ ง จากบริ เวณที่จอดรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วฒั นธรรม
มายังบริ ษทั ตั้งแต่เวลา 8.00 - 10.00 น.โดยรถจะออกทุก 30 นาที
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเดินทางมากับรถที่บริ ษทั จัดให้ โปรดแจ้งความจานงที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.02-0336555 ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม

