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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า  ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นควรรับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

มติรับรองในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 มีรายละเอียดปรากฏใน

รายงานประจ าปีตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ท่ีได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

วาระที่ 3. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ จึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัใหพิ้จารณาเพ่ือท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั โดย
ส าเนาดงักล่าวมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับ
ที่ 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี  
สรุปสาระส าคญัของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับ
รอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดด้งัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 
 ปี 2560 

ตามวธีิส่วนได้เสีย 
ปี 2560 

ตามวธีิราคาทุน 
ปี 2559 

ตามวธีิราคาทุน 
สินทรัพยร์วม 603.02 606.70 580.62 
หน้ีสินรวม 155.01 155.01 153.35 
ส่วนของเจา้ของ 448.01 451.68 427.27 
รายไดร้วม 563.30 563.30 606.79 
ก าไรสุทธิ 103.93 107.61 125.61 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.19 0.20 0.23 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 18.42 19.07 20.68 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.81 0.82 0.78 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 0.35 0.34 0.36 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติังบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ 

มติอนุมติัในวาระน้ีต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ

ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส ารอง
ตามกฎหมาย และเงินส ารองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้
การจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าอตัราที่ก าหนดขา้งตน้ได  ้โดยข้ึนอยู่กบั
ความจ าเป็นของการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และ
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการ
บริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษทั
มีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเร่ืองการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 แสดงได้ดังนี ้
หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2560 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2559 ปี 2558  ปี 2557 

1. ก าไรสุทธิของบริษทั 103.93 125.61 187.65 202.44 
2. เงินปันผลจ่าย 110.00 

(0.20 บาทต่อหุน้) 
121.00 

(0.22 บาทต่อหุน้) 
187.00 

(0.34 บาทต่อหุน้) 
187.00 

(0.34 บาทต่อหุน้) 
3. อตัราการจ่ายเงินปันผล

เทียบกบัก าไรสุทธิ 
105.84% 96.33%     99.65%     92.37% 

ความเห็นคณะกรรมการ ตามท่ีบริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนแลว้ในปี 2557 ดงันั้น จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.20 
บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 550,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 110,000,000 
บาท (หน่ึงร้อยสิบลา้นบาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 105.84 ของก าไรสุทธิปี 2560 
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ทั้งน้ี บริษทัได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท เม่ือวนัท่ี 
7 กนัยายน 2560 แลว้ จึงคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมส าหรับงวดคร่ึงหลงั
ของปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของ
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท ก าหนดให้วนัท่ี 16 
มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record 
Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเม่ือ
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 แลว้ 

มติอนุมติัในวาระน้ีต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5. พจิารณาอนุมตัใิห้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15. ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมสามญัประจ าปี

ทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน  1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้นให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ ซ่ึงในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
ดงัน้ี 
1. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์ กรรมการ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
รองประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

2 . นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3 . รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ / กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการเลือกตั้ง
กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีก
วาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิม คือ 
1. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์ กรรมการ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  



 
 
 
 

5 
 

รองประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

2 . นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3 . รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ / กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 

ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์อนัสามารถช่วยพฒันาบริษทัได ้อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด  พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการก าก ับตลาดทุน  และประกาศ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประวติั
โดยสังเขปมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 ท่ีไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

มติอนุมติัในวาระน้ีต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6. พจิารณาเลือกตั้งกรรมการเพิม่อกี 1 ท่าน 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล นายศราวธุ จารุจินดา ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560 จึง
ไดมี้มติแต่งตั้งนางวิไลวรรณ ศรีส ารวล ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระของบริษทั แทน
กรรมการท่ีลาออก ตามวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป  

 เพ่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ รับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการท่าน
เดิมท่ีลาออกจากต าแหน่ง ดงักล่าวขา้งตน้ 

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560 
ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้ง นายศราวธุ จารุจินดา เป็นกรรมการบริหารของบริษทั โดย
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติ
รับรองให้เลือกตั้งนายศราวุธ จารุจินดา  ซ่ึงปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
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กรรมการบริหาร เป็นกรรมการบริษทัเพ่ิมอีก 1 ท่าน และให้เสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการเลือกตั้ง
นายศราวธุ จารุจินดา เป็นกรรมการบริษทัเพ่ิมอีก 1 ท่าน เน่ืองจากเป็นบุคคล
ท่ีมีคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัสามารถช่วยพฒันาบริษทั
ไดใ้นหลายดา้น อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประวติัโดยสังเขปมีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมคร้ังน้ี 

มติอนุมติัในวาระน้ีต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการ ประจ าปี 
2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากการประเมินผล

ของคณะกรรมการ และผลงานของบริษทัในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึง
ขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
ให้เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 5,100,000 บาท ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็น
ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าตอบแทน ปี 2561 

(เสนอคร้ังนี ้เพิม่ขึน้ร้อยละ 15) 
ปี 2560 

1. รายเดือน 
ประธานกรรมการ 46,000  บาทต่อเดือน 40,000  บาทต่อเดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,250  บาทต่อเดือน 35,000  บาทต่อเดือน 
รองประธานกรรมการ 40,250 บาทต่อเดือน 35,000  บาทต่อเดือน 
กรรมการตรวจสอบ 34,500  บาทต่อท่านต่อเดือน 30,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 
กรรมการ 34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน 30,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

รวม ไม่เกนิ 2.5 ล้านบาทต่อปี ไม่เกนิ 2.5 ล้านบาทต่อปี 
2. ค่าบ าเหน็จรายปี พิจารณาจากผลการด าเนินงาน  พิจารณาจากผลการด าเนินงาน  

รวม ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาท ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาท  
3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
 ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต
 และอุบติัเหตุ  

เบ้ียประกนัไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่านต่อปี 

 พร้อมกันน้ี เสนอให้มีการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงิน
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะไดรั้บ 

 ค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี 2560 เฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร
เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าบ าเหน็จรายปี ปี 2560  
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2559  
 

ประธานกรรมการ 600,000  บาท 600,000  บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 500,000  บาท 500,000  บาท 
รองประธานกรรมการ 500,000  บาท 500,000  บาท 
กรรมการตรวจสอบ 400,000  บาทต่อท่าน 400,000  บาทต่อท่าน 
กรรมการ 400,000  บาทต่อท่าน 400,000  บาทต่อท่าน 

รวม ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาทต่อปี ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาทต่อปี 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
5,100,000 บาท และการมอบอ านาจ และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี 
2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท โดยใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดท่ี
เสนอในขอ้เทจ็จริงและเหตุผลขา้งตน้  

มติอนุมัติในวาระน้ีต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที่ 8. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีแล้วจึงได้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพ่ือท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
1. นางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 หรือ 
2. นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 หรือ 
3. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้
ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตอ่ืนของบริษทัแทนได ้โดยทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สีย
กบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท โดยมีค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 
1,900,000 บาท  

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 แสดง
ไดด้งัน้ี 
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ค่าธรรมเนียม ปี 2561 

(เสนอคร้ังนี)้ 
ปี 2560 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 910,000 880,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 990,000 990,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 

รวม 1,900,000 1,870,000 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีค่าตอบแทน
เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
1. นางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 หรือ 
2. นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 หรือ 
3. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได้
ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จดัหาผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้ 

มติอนุมติัในวาระน้ีต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระที่ 9. พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับบริษทั ข้อ 43. เร่ืองอ านาจกรรมการ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบนัการขอใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือคา้ของเก่า เอกสารประกอบการขอ

ใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือคา้ของเก่า ซ่ึงจะตอ้งท าเป็นประจ าทุกปี ตอ้งลง
นามโดยกรรมการ 2 ท่าน พร้อมประทบัตราส าคญับริษทั ท าให้ไม่คล่องตวัใน
การท างาน คณะกรรมการบริษทัจึงมีความเห็นว่ากรรมการท่านใดท่านหน่ึง
สามารถลงนามพร้อมประทบัตราส าคญับริษทัได ้ 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 43. 
เร่ืองอ านาจกรรมการ 

 จาก กรรมการร่วมกนัสองคนมีอ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตรา
ส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

  กรณีลงนามเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงิน เอกสารประกอบงบ
การเงิน ใหก้รรมการท่านใดท่านหน่ึงลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนด 
และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือ
ช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

 เปลี่ยนเป็น กรรมการร่วมกนัสองคนมีอ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตรา
ส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

  กรณีลงนามเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงิน เอกสารประกอบงบ
การเงิน ใหก้รรมการท่านใดท่านหน่ึงลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

  ในกรณีลงนามเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการขอใบอนุญาตขายทอดตลาด
หรือคา้ของเก่า เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตขาย
ทอดตลาดหรือคา้ของเก่า ใหก้รรมการท่านใดท่านหน่ึงลง
ลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนด 
และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือ
ช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

และใหน้ าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัต่อไป 

มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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7. นายสุธี สมาธิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 
8. นางสาวปภาดา อมรมนสั เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
นายพชร กิตติยวฒัน ์ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
นายสมยศ สุธีรพรชยั บริษทั วาย ูแอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

รศ.ดร. ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดการประชุมว่า
บริษทัส่งเสริมให้บุคลากรไดรั้บทราบนโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ และมีความรู้ดา้นการ
ต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือการปฏิบติังานอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต และป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกระท าผิด 
โดยผา่นการประชาสมัพนัธ์ และหนงัสือเวียนใหพ้นกังานไดรั้บทราบ  

นอกจากน้ี บริษทัไดใ้ห้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการเปิดเผยโครงการท่ีเป็นคู่สัญญากบัภาครัฐ โดย
แสดงบญัชีรายรับ–รายจ่าย ต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ตามหลกัเกณฑท่ี์ ป.ป.ช. ก าหนด และเพ่ือไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลา ผมในฐานะประธานกรรมการจึง
ขอเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ของบริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) ในเวลา 10.00 น. 

จากนั้น ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัได้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงได ้ในบตัรลงคะแนนท่ี
ไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน 

 

2. การออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยหุน้ 1 หุน้ มีเสียงเท่ากบั 1 เสียง โดยวาระท่ี 
1 เป็นวาระเพ่ือรับรอง วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือรับทราบ และวาระท่ี 3 ถึง 9 เป็นวาระเพ่ืออนุมติั ดงัน้ี 
ก. วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
ข. วาระท่ี 7 ซ่ึงเป็นวาระค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
/ค. วาระท่ี 9... 
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ค. วาระท่ี 9 เป็นวาระการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 
ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ง. วาระท่ี 10 เป็นวาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) ซ่ึงผูถื้อหุน้อาจจะสอบถามหรือเสนอความเห็น
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั หากผูถื้อหุ้นจะขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นนั้นจะตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียน หรือเท่ากบั 
183,333,334 หุน้   

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่ีปรึกษากฎหมายจะเรียนถามว่าจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียงหรือไม่ ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนน ส่วนผูถื้อหุน้ท่ี
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหก้าเคร่ืองหมายถูก [] ลงในบตัรลงคะแนนในช่องท่ีประสงค ์พร้อม
ทั้งลงลายมือช่ือในบัตรและชูมือข้ึน และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษทั เพ่ือน าไปตรวจนับ 
รวมทั้งบตัรเสีย ทั้งน้ี ยกเวน้ส าหรับการมอบฉันทะซ่ึงผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียง
โดยเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตั้งแต่เวลาท่ี
ผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

ทั้งน้ี บริษทัจะใชวิ้ธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย โดยบริษทัจะแจง้ผลการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ หลงัจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลง 

ส าหรับบตัรลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุน้ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 
โดยบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียก่อน เพ่ือตรวจ
นบัคะแนนเสียงในวาระดงักล่าว และเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ส่วนบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเห็นดว้ย บริษทัจะเก็บหลงัจากปิดการประชุม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบ
ฉนัทะทุกท่านส่งมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

4.  หากผู ้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับระเบียบวาระใน
การประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได ้แต่หากผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม หรือตอ้งการ
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุม ขอใหส้อบถามภายหลงัการ
พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จส้ินแลว้ โดยขอให้ผูถื้อหุ้นบอกช่ือและนามสกุล และเข ้า
ประชุมในฐานะผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือการ 

/บนัทึก..... 
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บนัทึกการประชุม 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 22 คน และ
โดยการรับมอบฉันทะ 546 คน รวมทั้งส้ิน 568 คน ถือหุ้นรวมกนัไดท้ั้งหมด 379,577,702 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 69.0141 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ซ่ึงก าหนดไวว้่าจะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 
25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดม้อบหมายให ้บริษทั ควิดแลบ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน  และเพ่ือ
ความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง ขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นท่ีอาสาสมคัรมาร่วมนบัคะแนนเสียงดว้ย 1 
ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน แต่ไม่มีอาสาสมคัรร่วมเป็นสักขีพยาน ท่ีปรึกษากฎหมายจึงเชิญนางสาวจิตรา 
จนัทะคุย้ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผูจ้ดัการแผนกกฎหมายร่วมเป็นสักขีพยานใน
การนบัคะแนน 

นอกจากน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ผลการให้สิทธิผูถื้อหุ้น เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และ
ส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2560 ตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2560 – 15 กุมภาพนัธ์ 2560 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม  
เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ และส่งค าถามล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  

จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ โดยขอมอบหมายให้ท่ี
ปรึกษากฎหมายเป็นผูด้  าเนินการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นเป็นผูเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 
มีนาคม 2559 ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

/รับรอง.... 
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รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
มรีายละเอยีดดงันี ้ 

      
เห็นด้วย จ านวน 384,750,502  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559  
ท่ีปรึกษากฎหมายไดม้อบหมายให ้นางอญัชลี พรรคกลิน รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
เป็นผูเ้สนอรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 ต่อท่ีประชุม 
โดยนางอญัชลี พรรคกลิน รองกรรมการผูจ้ ัดการสายงานบัญชีและการเงิน ไดเ้สนอรายงานของ
คณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดย
รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานประจ าปี 2559 ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 
ซ่ึงสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 
 ปี 2558 ปี 2559 
สินทรัพยร์วม 751.11 580.62 
หน้ีสินรวม 300.95 153.35 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 450.16 427.27 
รายไดร้วม 724.06 607.49 
ก าไรสุทธิ 187.65 125.61 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.34 0.23 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 25.92 20.68 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.82 0.78 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.67 0.36 

 
/รายได.้.... 
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รายได้จากการให้บริการ และโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ 

 
 

ผลการด าเนินงาน 

 
 

ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

/ก ำไรสุทธิ.... 
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ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

        

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมรับทราบ
รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดของงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ใหท่ี้ประชุมทราบ โดย 

/รายละเอียด..... 
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รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานประจ าปี 2559 ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 384,810,502  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และ
เงินส ารองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าอตัราท่ี
ก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นของการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยาย
ธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติั
ให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ใหร้ายงาน
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
 
 
 
 
 

/ขอ้มูล…. 
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            ข้อมูลประกอบการพจิารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 แสดงได้ดังนี ้
หน่วย : ลา้นบาท 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(เสนอคร้ังนี)้ 

1. ก าไรสุทธิของบริษทั 69.57 202.44 187.65 125.61 
2. เงินปันผลจ่าย 66.00 

(0.12 บาทต่อหุน้) 
187.00 

(0.34 บาทต่อหุน้) 
187.00 

(0.34 บาทต่อหุน้) 
121.00 

(0.22 บาทต่อหุน้) 
3. อตัราการจ่ายเงินปันผล

เทียบกบัก าไรสุทธิ 
    94.87%     92.37%     99.65% 96.33% 

ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า บริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ในปี 2557 ดงันั้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 
550,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 121,000,000 บาท (หน่ึงร้อยยี่สิบเอ็ดลา้นบาทถว้น) คิดเป็น
ร้อยละ 96.33 โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 
คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท โดยก าหนดให้วนัท่ี 14 มีนาคม 2560 เป็น
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 15 มีนาคม  2560  และก าหนดจ่ายเ งินปันผล
ในวันท่ี  9 พฤษภาคม 2560 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ถา้บริษทัจ าเป็นตอ้งใชเ้งินเพ่ือการขยายธุรกิจ อาจจะจ่ายเงินปันผลไม่ถึง
ร้อยละ 90 แต่ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40  

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2559 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ 

/การจ่ายเงิน.... 
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การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 384,810,502  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 5. พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงอ านาจอนุมตัแิละด าเนินการ เร่ือง การให้วงเงนิเครดติลูกค้า 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดม้อบหมายใหน้างอญัชลี พรรคกลิน  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
เป็นผูช้ี้แจงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงอ านาจอนุมติัและด าเนินการ เร่ือง การใหว้งเงินเครดิต  ดงัน้ี 

ลูกค้า จ านวน  วงเงนิเครดติ ประมาณการ 
 (ราย) ปัจจุบัน วงเงนิที่ใช้ วงเงนิเครดติ 

1. ป้ายเบอร์ 8 57 111.60 130.56 172.00 
2. ป้ายเบอร์ 6 & 7      
o มีวงเงินเครดิต 17 51.50 27.06 51.50 
o ไม่มีวงเงินเครดิต 133 - 66.14 133.00 

3. ป้ายเบอร์ 1 131 102.20 41.79 102.20 
รวม 338 265.30 265.55 458.70 

ปัจจุบนัวงเงินเครดิตท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้น จ านวน  300 ลา้นบาท ใกลจ้ะเต็มแลว้ จึงขออนุมติัเพ่ิม
วงเงินเครดิตเพ่ือความคล่องตวัในการท างาน จาก 300 ลา้นบาท เป็น 600 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการขยายฐาน
และการเพ่ิมความสะดวกใหลู้กคา้ ณ ลานประมูล และสนบัสนุนใหลู้กคา้ใชบ้ริการประมูลออนไลน์เพ่ิม
มากข้ึน และเป็นการเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีในการเป็นผูน้ าตลาดดา้นการประมูลในทุกช่องทาง 

การพิจารณาวงเงินข้ึนอยู่กบัประวติัการซ้ือขาย ทั้งดา้นปริมาณ ความต่อเน่ือง และประวติัการช าระเงิน 
โดยจดัใหมี้ระบบการตรวจสอบและเช็ควงเงินแบบ Real Time 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

คุณสินธุ เวศยว์รุตม ์ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่  
1. ท าไมบริษทัตอ้งเพ่ิมวงเงินเครดิตใหลู้กคา้ท่ีมาประมูลรถ จาก 300 ลา้นบาท เป็น 600 ลา้นบาท 

2 /ถา้ลูกคา้…. 
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2. ถา้ลูกคา้ช าระเงินล่าชา้จะมีการคิดดอกเบ้ียหรือไม่ 
นางอญัชลี พรรคกลิน รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูต้อบขอ้ซักถาม ซ่ึงสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
1. การใหเ้ครดิตกบัลูกคา้ คือการอ านวยความสะดวกเพ่ือใหลู้กคา้สามารถประมูลรถยนตไ์ดที้ละหลายคนั 

ทั้งน้ี เม่ือลูกคา้ซ้ือรถยนตไ์ป จะตอ้งช าระเงินส่วนท่ีเหลือภายใน 4-5 วนั หากช าระไม่ครบ จะไม่ไดรั้บ
รถยนต ์ส่วนระบบประมูลออนไลน ์บริษทัไดก้ าหนดวงเงินเครดิตท่ีลูกคา้แต่ละรายจะใชไ้ด ้ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามหลกัสากล 

2. ถา้ลูกคา้อาจช าระล่าชา้ 1 วนั บริษทัไม่คิดดอกเบ้ีย 

คุณภาวนา ธงรัตนะ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่  

1. ปี 2559 ลูกคา้ใชว้งเงินเครดิตเต็มวงเงินหรือไม่                                                                              
นางอญัชลี  พรรคกลิน รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูต้อบขอ้ซักถาม ซ่ึงสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี ข้ึนอยูก่บัลูกคา้ บางท่านใชเ้ครดิต  บางท่านไม่ใชเ้ครดิต อยา่งไรกต็าม บริษทัได้
ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมใหลู้กคา้ใชก้ารประมูลออนไลน์ 

2. การประมูลรถยนตมื์อสอง จะมีสญัญาณท่ีดีข้ึนหรือไม่  
นายเทพทยั ศิลา รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั
ไดด้งัน้ี สัญญาณปีน้ีดีข้ึนแน่นอน บริษทัมีลูกคา้เป็นบริษทัรถเช่า และการให้วงเงินเครดิตท่ีสูงข้ึน  
เป็นผลดีต่อการเพ่ิมรายไดจ้ากการประมูล 

นายไพบูลย ์ภาสพานทอง ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่ การท่ีบริษทัขยายวงเงินเครดิต
จาก  300 ลา้นบาท  เป็น 600 ลา้นบาท  อยากทราบวา่ลูกคา้รายใหญ่มีสดัส่วนเท่าไร 

นายเทพทยั ศิลา รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัได้
ดงัน้ี บริษทัไดท้ าการตลาดเพ่ือเพ่ิมผูซ้ื้อ และก าหนดวงเงินเครดิตไม่เกิน 600 ลา้นบาท  ทางบญัชีไดท้ า
การหาค่าเฉล่ียมาแลว้  และจะพิจารณาลดวงเงินเครดิตของลูกคา้ท่ีไม่ใช้วงเงิน โดยลูกคา้รายใหญ่ได้
วงเงินเครดิต จ านวน 10 ลา้นบาท 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการเปล่ียนแปลงอ านาจอนุมติัและด าเนินการ เร่ือง การใหว้งเงินเครดิตลูกคา้ 

/ท่ีประชุม… 
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ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอ านาจอนุมัติและด าเนินการ เร่ือง การให้วงเงินเครดิต
ลูกค้า ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 384,881,202  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
สืบต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ชิญนายศราวุธ จารุจินดา  และนายวรัญญู ศิลา ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี 
ออกจากห้องประชุมตั้งแต่เ ร่ิมประชุมวาระน้ี จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15. ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้
กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อก
โดยจ านวนใกลที้่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชวิ้ธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ี
อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มา
ด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดตาม
วาระจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง วนัที่เร่ิมเป็น
กรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั
ทั้งหมดในปี 2559 

1. นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการ /  
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการบริหารความเ ส่ียง  / 
กรรมการอิสระ 

9 ส.ค. 56  8 คร้ังจาก 8 คร้ัง 

2. นายวรัญญู ศิลา กรรมการ /  
กรรมการบริหารความเ ส่ียง  / 
กรรมการบริหาร /  
รองกรรมการผูจ้ดัการ  

9 ส.ค. 56 8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
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ดงันั้น จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิม คือ 
1. นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
  กรรมการอิสระ 

2. นายวรัญญู ศิลา กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร / 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัสามารถ
ช่วยพฒันาบริษทัได้ อีกทั้ งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบ ัญญตัิบริษทัมหาชนจ าก ัด 
พระราชบัญญตัิหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการก าก ับตลาดทุน  และ
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประวติัโดยสังเขป
ปรากฏตามประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
พน้จากต าแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัใหเ้ลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไป
อีกวาระหน่ึง 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึงและด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิมตามท่ีเสนอ โดยลงมติ
เลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

นายศราวุธ จารุจินดา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ซ่ึงด ารงต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ ของบริษัทอีกวาระหน่ึง ด้วย
คะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

เห็นด้วย จ านวน  384,881,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
คะแนนเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

/นายวรัญญู...  
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นายวรัญญู ศิลา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ซ่ึงด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

เห็นด้วย จ านวน  384,881,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
คะแนนเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 7. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และค่าบ าเหน็จรายปีประจ าปี 2559 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
จากผลงานของบริษทัในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2560 ให้เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,100,000 บาท ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะ
กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทน ปี 2559 
 

ปี 2560 
(เสนอคร้ังนี)้ 

1. รายเดือน 
ประธานกรรมการ 40,000  บาทต่อเดือน 40,000  บาทต่อเดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000  บาทต่อเดือน 35,000  บาทต่อเดือน 
รองประธานกรรมการ 35,000  บาทต่อเดือน 35,000  บาทต่อเดือน 
กรรมการตรวจสอบ 30,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 30,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 
กรรมการ 30,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 30,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

รวม ไม่เกนิ 2.5 ล้านบาทต่อปี ไม่เกนิ 2.5 ล้านบาทต่อปี 
2. ค่าบ าเหน็จรายปี พิจารณาจากผลการด าเนินงาน  พิจารณาจากผลการด าเนินงาน  

รวม ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาท ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาท  
3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
 ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต
 และอุบติัเหตุ  

เบ้ียประกนัไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่านต่อปี 

รวมทั้งส้ิน ไม่เกนิ 5.1 ล้านบาท ไม่เกนิ 5.1 ล้านบาท  
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พร้อมกนัน้ี อนุมติัการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูมี้อ  านาจในการ
ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะได้รับ  
และอนุมติัค่าบ าเหน็จรายปีกรรมการประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท (เฉพาะกรรมการ
ท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าบ าเหน็จรายปี ปี 2558 
 

ปี 2559  
(เสนอคร้ังนี)้ 

ประธานกรรมการ 600,000  บาท 600,000  บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 500,000  บาท 500,000  บาท 
รองประธานกรรมการ 500,000  บาท 500,000  บาท 
กรรมการตรวจสอบ 400,000  บาทต่อท่าน 400,000  บาทต่อท่าน 
กรรมการ 400,000  บาทต่อท่าน 400,000  บาทต่อท่าน 

รวม ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาทต่อปี ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาทต่อปี 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผูถื้อหุ้นซ่ึงเข้าประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามถึงหลกัเกณฑ์การพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าบ าเหน็จ  

ประธานฯ เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาตามมาตรฐาน 
และค่าบ าเหน็จพิจารณาตามผลการด าเนินงาน 

นายมนตรี โสคติยานุรักษ ์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดก้ล่าวเสริมว่า บริษทัได้
ใช้ข้อมูลงานวิจัยท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดท าไว้ โดยแยกประเภทธุรกิจ น ามา
ประกอบการพิจารณา และการท่ีใหค่้าตอบแทนกรรมการ เพราะกรรมการท างานใหบ้ริษทั จึงสมควรให้
ค่าตอบแทนรายเดือน ส่วนค่าบ าเหน็จ หรือโบนัส หากบริษทัมีผลก าไร สมควรให้กรรมการเป็น
ค่าตอบแทน 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และค่าบ าเหน็จรายปีประจ าปี 2559 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่
เกนิ 5,100,000 บาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มอี านาจใน 

/การก าหนด… 
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การก าหนดการก าหนดรายละเอยีดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะ
ได้รับ และค่าบ าเหน็จรายปีกรรมการประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 384,881,202  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

วาระที่ 8. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 

1. นางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 หรือ 
2. นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 หรือ 
3. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คู เปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากัด  จัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัทแทนได้ โดยทั้ ง  3 ท่าน 
ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 ปรากฏตามรายละเอียดในหนงัสือ
เชิญประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

ค่าธรรมเนียม ปี 2559 ปี 2560 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ค่าสอบบัญชีประจ าปี   
o ค่าสอบบญัชีงบการเงินเฉพาะกิจการ 640,000 655,000 
o IT Audit and Consolidated FS - 225,000 

รวม 640,000 880,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส   
o ค่าสอบบญัชีงบการเงินเฉพาะกิจการ 720,000 765,000 
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ค่าธรรมเนียม ปี 2559 ปี 2560 
(เสนอคร้ังนี)้ 

o IT Audit and Consolidated FS - 225,000 
รวม 720,000 990,000 

รวมทั้งส้ิน 1,360,000 1,870,000 
 
จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

นายจกัรินทร์ พงษป์ระการ  ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่ ท าไมปี 2560 จึงมี IT Audit 
ขณะท่ีปี 2559 ไม่มี 

นายพชร กิตติยวฒัน์ ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูต้อบ
ขอ้ซักถาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี เน่ืองจากบริษทัไดร่้วมทุนกบั บริษทัย่อยของ TSF จดัตั้งบริษทั 
แอคชัน่ แอนด ์ออคชัน่ ท าใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งตรวจงานเพ่ิมข้ึน และตอ้งจดัท างบการเงินรวม ทั้งรายไตรมาส 
และรายปี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 384,590,002  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9242 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 291,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0758 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 9. พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับบริษทั ข้อ 43. เร่ืองอ านาจกรรมการ 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ปัจจุบนังบการเงิน และเอกสารประกอบงบการเงิน ตอ้งลงนาม
โดยกรรมการ 2 ท่าน พร้อมประทบัตราส าคญับริษทั ท าใหไ้ม่คล่องตวัในการท างาน ซ่ึงเอกสารดงักล่าว
ไดผ้่านการรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ จึงมีความเห็นว่ากรรมการท่านใดท่านหน่ึงสามารถลงนามพร้อม
ประทบัตราส าคญับริษทัได ้ 

/ดงันั้น... 
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ดงันั้น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 43. เร่ืองอ านาจกรรมการ 

     จาก กรรมการร่วมกนัสองคนมีอ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผูกพนั     
บริษทัได ้

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนด  และ /หรือ  แก้ไข
เปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผูกพนั
บริษทัได ้

เปลี่ยนเป็น กรรมการร่วมกนัสองคนมีอ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผูกพนั
บริษทัได ้

กรณีลงนามเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงิน เอกสารประกอบงบการเงิน ใหก้รรมการท่านใด
ท่านหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนด  และ /หรือ  แก้ไข
เปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผูกพนั
บริษทัได ้

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 43. เร่ืองอ านาจกรรมการ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. เร่ืองอ านาจกรรมการ
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 384,881,702  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 10. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ไม่ทราบวา่ผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคท่ี์จะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากวาระการ 

/ประชุม… 
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ประชุมท่ีมีในคร้ังน้ีหรือไม่ครับ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้ งขอบคุณส าหรับค าถามท่ีเป็น
ประโยชนต่์อบริษทั  

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.20 น.  
 
 

-ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา- 
(รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา) 

ประธานท่ีประชุม 

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
   

   
-เทพทยั ศิลา-  -สวุิทย์ ยอดจรัส- 

(นายเทพทยั ศิลา)  (นายสุวิทย ์ยอดจรัส) 
กรรมการ  กรรมการ 

   
   

 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 6 หนา้ 
 

 
 

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
อายุ (ปี) 59 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
  

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์  
Washington State University, USA 
ปริญญาโทพฒันาการเศรษฐกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมท่ีเกีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 21/2002 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บมจ.สหการประมูล 

2555 – ปัจจุบัน อธิการบดี  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
2555 – เมษายน 2557  กรรมการอิสระ บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล 
2555 – ตุลาคม 2557  กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการอ่ืน  
ก. บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
ข. ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม  / 
หรือนิตบุิคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท า

หนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / 
การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่เป็น 
 
ไม่เป็น 
ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษทั ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) (ณ  9 กมุภาพนัธ์ 2561)             ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในปี 2560 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

ประวตัปิระวตัขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
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หนา้ 2 ของจ านวน 6 หนา้ 
 

 
นายสุวทิย์ ยอดจรัส 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานกรรมการบริหาร  
อายุ (ปี) 62 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทการบริหารจดัการส่ือสารการตลาด 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
การอบรมท่ีเกีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 109/2014 

RMP: Risk Management Program  รุ่นท่ี 3/2014 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ /  ประธานกรรมการบริหารความเ ส่ียง / 
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหการประมูล 

2544 – ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ควอลิต้ี ซินดีเคท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการอ่ืน  

ก. บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
ข. ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ควอลิต้ี ซินดีเคท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือ
นิตบุิคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ี 
ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท า

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / 
การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษทั ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) (ณ  9  กมุภาพนัธ์ 2561)             0.66 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในปี 2560 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
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หนา้ 3 ของจ านวน 6 หนา้ 
 

 
รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีววิฒันา 
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
อายุ (ปี) 63 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi, USA 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การอบรมท่ีเกีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 12/2001  
RMP: Risk Management Committee Program รุ่นท่ี 3/2014  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน  
บมจ.สหการประมูล 

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพบับลิค 
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณัฑ ์
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
2548 – ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
2545 – 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บล. เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 
2544 – 2558 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิชัน่ 
2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส 
2527 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย ์ ระดบั 9 คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการอ่ืน  

ก. บริษทัจดทะเบียน ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์  
 ประธานกรรมการ บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
ข. ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพบับลิค 

 ประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณัฑ ์
 กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่มี 
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หนา้ 4 ของจ านวน 6 หนา้ 
 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือ
นิตบุิคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท า

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / 
การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่เป็น 
 
ไม่เป็น 
ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษทั ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) (ณ  9  กมุภาพนัธ์ 2561)             1.31/1 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในปี 2560 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

  หมายเหตุ  
  /1 รวมส่วนของคู่สมรส 6,700,000 หุน้  
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หนา้ 5 ของจ านวน 6 หนา้ 
 

นิยามกรรมการอสิระ 

 บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า  
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง  

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา 
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจใหร้วมถึงรายการตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ 

5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั
สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดร้ับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้ง  
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หนา้ 6 ของจ านวน 6 หนา้ 
 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  

10) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  

11) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
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นายศราวุธ จารุจินดา 
กรรมการบริหาร  
อายุ (ปี) 60 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารการเงิน University of Mississippi USA 

ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมท่ีเกีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย 

DCP: Director Certification Program รุ่น 31/2003 
AACP : Advance Audit Committee Program 19/2015 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. สหการประมูล 
2555 – 2560 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร

ความเส่ียง  บมจ. สหการประมูล 
2559 – ปัจจุบัน 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ 

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ชิค 
รีพบับลิค 

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณัฑ ์

2555 – 2560 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานสายสินเช่ือธุรกิจ  
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการอ่ืน  
ก. บริษทัจดทะเบียน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ 
ข. ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ชิค 

รีพบับลิค 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณัฑ ์
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่มี 

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา 

 

ประวตัขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเพิม่อกี 1 ท่าน 
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ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง 
หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / 
สินคา้ / บริการ / การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ 
(ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษทั ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) (ณ  30 ธันวาคม 2560)             ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) (ณ  9 กมุภาพนัธ์ 2561)             ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในปี 2560 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

หมายเหตุ :  นายศราวธุ จารุจินดา ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการ
อิสระของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560 ไดมี้มติ
อนุมติัแต่งตั้งนายศราวธุ จารุจินดา เป็นกรรมการบริหารของบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A.    

(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน)  
(General Form)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
 

 
เขียนท่ี  
Written at 
วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ   
      I/We Nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน      ต าบล/แขวง       
Residing at     Road      Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์       
Amphur/Khet    Province     Postal Code   

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 
      being a shareholder of Union Auction Public Company Limited 
 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                                                                         เสียง ดงันี ้ 
holding the total number of                                                                          shares, and having the right to vote equivalent to                                       votes as follows: 

 หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                                                                                        เสียง 
  ordinary share of    shares, having the right to vote equivalent to               votes, 

 หุ้นบริุมสิทธิ                                                                 หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                                                                                        เสียง 
  preferred share of    shares, having the right to vote equivalent to                                                               votes. 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้     
      Hereby appoint: 

(1)         อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                            
       Name        age             years, residing at    
ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      
Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์                    หรือ 
Province    Postal Code                , or 

(2)         อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                               
        Name       age             years, residing at    
ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      
Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์     หรือ 
Province    Postal Code                            , or 

(3)         อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี      
      Name       age             years, residing at 

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต             
Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์                       หรือ 
Province    Postal Code          , or 

 
(4)  รศ.ดร.มนตรี  โสคตยิานรัุกษ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อาย ุ61 ปี 

ท่ีอยู่  เลขท่ี 584 ถนนสทุธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  10400 
  Assoc. Prof. Dr. Montree Socatiyanurak Director / Member of the Audit Committee / Independent Director Age 61 years 
Residing at No. 584, Sutthisarn Road, Khwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok 10400  
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  
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 2018 
ในวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 
on Tuesday 24 April 2018     at 10.00 a.m. 
ณ ห้องประชมุบริษัท  เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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. 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยก
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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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

 ---------------------  
 

เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้ำพเจ้ำ                                สญัชำต ิ   
       I/We                                         Nationality   

อยู่บ้ำนเลขท่ี           ถนน                    ต ำบล/แขวง  
Residing at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  
อ ำเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 
      being a shareholder of Union Auction Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั                                              เสยีง ดงันี ้ 
holding the total number of                                shares, and having the right to vote equivalent to                  votes as follows: 
   หุ้นสำมญั       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั                                                                                    เสียง              
  ordinary share of        shares, having the right to vote equivalent to                votes, 

 หุ้นบริุมสทิธิ                                              หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั     
  เสียง 
  preferred share of        shares, having the right to vote equivalent to                                                   votes. 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
       Hereby appoint  

  (1) อำย ุ ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี                                                         
       Name age  years, residing at 

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

  (2) อำย ุ ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี   
       Name age years, residing at 

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

  (3) อำย ุ ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี  
       Name age years, residing at 

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code , or 
  
 
  (4)  รศ.ดร.มนตรี  โสคตยิำนรัุกษ์  กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ อำย ุ61 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 584 ถนนสทุธิสำร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
   Assoc. Prof. Dr. Montree Socatiyanurak Director / Member of the Audit Committee / Independent Director Age 61 years 
Residing at No. 584, Sutthisarn Road, Khwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok 10400  

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
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 2018 
ในวนัองัคำรท่ี 24 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 น. 
on Tuesday 24 April 2018     at 10.00 a.m. 
ณ ห้องประชมุบริษัท  เลขท่ี 518/28 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนด้วย 
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)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

       วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 Agenda No. 1         To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 

          (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 
     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

       Approve        Disapprove                 Abstain 
 
 วาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 
 Agenda No. 2  To acknowledge the performance results of the Company for the year 2017  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 
 
 วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2017 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
          (a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย                    งดออกเสยีง 
   Approve                      Disapprove    Abstain 
 

    วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 

Agenda No. 4  To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and dividend payment for 

the operating results of the year 2017  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 

 วาระท่ี 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda No. 5  To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
(a)    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 (b)    To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:  
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 รศ.ดร.เสำวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  
 Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj  

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

 นำยสุวิทย์ ยอดจรัส  
 Mr. Suvit Yoadjarust 

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

 รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนำ  
 Assoc. Prof. Dr. Paiboon Sareewiwatthana  

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
   Approve                  Disapprove   Abstain 
 

    วาระท่ี 6  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน 
Agenda No. 6  To consider the election of a new director  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

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

 นำยศรำวธุ  จำรุจินดำ 
 Mr. Sarawut  Charuchinda 
    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove   Abstain 
 

 วาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี
 2560 
Agenda No. 7  To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2018 and the annual bonus of 

the directors for the year 2017 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
(a)    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 (b)    To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย            งดออกเสียง 
  Approve        Disapprove               Abstain 

 
    วาระท่ี 8  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

Agenda No. 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the remuneration of the auditors for the 

year 2018 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

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

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
    วาระท่ี 9  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. เร่ืองอ านาจกรรมการ 

Agenda No. 9 To consider and approve the amendment of Clause 43 of the Company's Articles of Association 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

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

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
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  วาระท่ี 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 10  To consider other matters (if any)   

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

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

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove    Abstain 

 
 (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นกำร

ลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 
   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)  ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมตใินเร่ือง
ใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบไุว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ
ประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 

  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. 

 
กิจกำรใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีข้ำพเจ้ำระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้

กระท ำเองทกุประกำร 
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. 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 
ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 
ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 
ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
หมำยเหต ุ
Remarks 
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคน
เพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
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.  ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกว่ำวำระท่ีระบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉนัทะสำมำรถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
SUPPLEMENTAL PROXY FORM B. 

 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Union Auction Public Company Limited 
 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ในวันอังคำรที่ 24 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชมุบริษัท เลขที่ 518/28  ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1)  
แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลำและสถำนที่อื่นด้วย   
 
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018, on Tuesday 24 April 2018 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                      เร่ือง    
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร              
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 
 
 วำระที่                      เร่ือง    
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร             

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 
 
 วำระที่                      เร่ือง     
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร             

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                       Approve        Disapprove          Abstain 
 
     วำระที่                                                          เร่ือง    เลือกตัง้กรรมกำร (ตอ่) 
        Agenda No.                                          Re:    Election of director(s) (Continued) 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 
ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain   
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น)  

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550  

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  
--------------------- 

 
เขียนท่ี                                                  
Written at 
วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า                                          
       I/We                                            

ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี               ถนน                           ต าบล/แขวง  
Residing at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  (Custodian) ให้กบั      
as a Custodian for  
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                
being a shareholder of Union Auction Public Company Limited                                                                                                                                                          
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั            เสียง ดงันี ้                                                            
holding the total number of                            shares, and having the right to vote equivalent to                                        votes as follows: 

หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                          เสียง  
                          ordinary share of                              shares, having the right to vote equivalent to                                                                    votes, 

หุ้นบริุมสทิธิ                                                                      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                      เสียง                                                                                                                                                                
                       preferred share of                                                           shares, having the right to vote equivalent to                  votes. 
  

 (2)  ขอมอบฉนัทะให้  
        Hereby appoint  

   (1) อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                                         
       Name age  years, residing at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                               , or 

   (2) อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี  
       Name age years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี  
        Name age years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code  , or 
 

(4)  รศ.ดร.มนตรี  โสคตยิานรัุกษ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อาย ุ61 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 584 ถนนสทุธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 Assoc. Prof. Dr. Montree Socatiyanurak Director / Member of the Audit Committee / Independent Director Age 61 years 
Residing at No. 584, Sutthisarn Road, Khwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok 10400  
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  
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 2018 
ในวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 
on Tuesday 24 April 2018     at 10.00 a.m. 
ณ ห้องประชมุบริษัท  เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

  มอบฉนัทะบางสว่น คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

  หุ้นสามญั            หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้                                             เสียง
                ordinary share shares, and having the right to vote equal to                                votes, 

  หุ้นบริุมสทิธิ              หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้                                                    เสียง 
   preferred share shares, and having the right to vote equal to       votes. 

 รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

        วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 Agenda No. 1         To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 

          (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

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

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 
 วาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 
 Agenda No. 2  To acknowledge the performance results of the Company for the year 2017 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

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

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 
 วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2017  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

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

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 
 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2560 
 Agenda No. 4  To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and dividend payment for 

the operating results of the year 2017  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 
 วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 Agenda No. 5  To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  
 Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj  

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
 

 นายสุวิทย์ ยอดจรัส  
 Mr. Suvit Yoadjarust 

          เหน็ด้วย..............................เสยีง         ไม่เหน็ด้วย..............................เสียง         งดออกเสียง..............................เสียง 
       Approve      votes    Disapprove    votes    Abstain       votes 
  

 รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา  
 Assoc. Prof. Dr. Paiboon Sareewiwatthana  

          เหน็ด้วย..............................เสยีง         ไม่เหน็ด้วย..............................เสียง         งดออกเสียง..............................เสียง 
       Approve      votes    Disapprove    votes    Abstain       votes 

 
 วาระท่ี 6  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน 
 Agenda No. 6  To consider the election of a new director  

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 นายศราวธุ  จารุจินดา 
Mr. Sarawut  Charuchinda 

          เหน็ด้วย..............................เสยีง         ไม่เหน็ด้วย..............................เสียง         งดออกเสียง..............................เสียง 
       Approve      votes    Disapprove    votes    Abstain       votes 

 
วาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี

 2560 
Agenda No. 7  To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2018 and 

the annual bonus of the directors for the year 2017 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

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

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
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 วาระท่ี 8  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
 Agenda No. 8  To consider and approve the appointment of the auditors and the remuneration of the auditor for the 

year 2018 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

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

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 
 วาระท่ี 9  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. เร่ืองอ านาจกรรมการ 
 Agenda No. 9  To consider and approve the amendment of Clause 43 of the Company's Articles of Association 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

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

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 
  วาระท่ี 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 10  To consider other matters (if any)   

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

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

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
   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)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ือง

ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุ
ประการตามท่ีเหน็สมควร 
                        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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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าเองทกุประการ 

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. 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 
ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

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

3.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน  
 เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
SUPPLEMENTAL PROXY FORM C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Union Auction Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุบริษัท เลขที่ 518/28  ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)  
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นด้วย   
 
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018, on Tuesday 24 April 2018 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                      เร่ือง    
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร              
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 
 
 วาระที่                      เร่ือง    
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร             

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 
 
 วาระที่                      เร่ือง     
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร             

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                       Approve        Disapprove          Abstain 
 
     วาระที่                                                          เร่ือง    เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
        Agenda No.                                          Re:    Election of director(s) (Continued) 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 
ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain   
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การลงทะเบียน เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
ก. การลงทะเบียน 

 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป ดงันั้น เพ่ือความสะดวกใน
การลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีจะมาเขา้ประชุมโปรดน าหนงัสือเชิญประชุม และหนงัสือมอบฉันทะ
ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแลว้ พร้อมเอกสารประกอบท่ีตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม
มาดว้ย ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้งและครบถว้นเขา้ประชุมเท่านั้น 
 

ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
 ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่หมดอายุ 

เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงัน้ี 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่หมดอายขุอง

ผูม้อบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี 
หรือหนงัสือเดินทาง ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ค) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่
หมดอายุของผูรั้บมอบฉันทะ  เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
1. กรณีผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ประชุมนั้นมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 
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(ข) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่
หมดอายุของผู ้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

2. กรณีนิตบุิคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงเอกสาร
ดงัน้ี 
(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้นมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

(ค) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่หมดอายขุอง
ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง ซ่ึงบุคคลดงักล่าวไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่
หมดอายุของผูรั้บมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บตัรข้าราชการ บัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น 
(ก) ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1. หรือ 2. 
(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
(1) ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูล้งนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(2) ส าเนาหนังสือยืนยนัว่า Custodian ซ่ึงเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นได้รับ

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็น Custodian ซ่ึงบุคคลดงักล่าวไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ
ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้นั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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หนา้ 3 ของจ านวน 4 หนา้ 

 

ค. การมอบฉันทะ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงให้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดแ้นบแบบหนงัสือมอบฉนัทะมาพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมคร้ังน้ี จ านวน 3 แบบ ไดแ้ก่ 

1. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

2. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

3. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
คือ หนงัสือมอบฉันทะแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่าน้ัน 

 โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียว ในจ านวน 3 แบบ ท่ีไดแ้นบมาพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

 และโปรดกรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวใหถู้กตอ้ง พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท 
และขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่ประธานในท่ีประชุม 
(ประธานฯ) หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเขา้ร่วมการประชุม 

 เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ประชุมได้ และมีความ
ประสงค์จะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ 
และระบุช่ือรศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะและโปรดส่ง
หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวท่ีปิดอากรแสตมป์ถูกตอ้งเรียบร้อยพร้อมเอกสารประกอบไปท่ีบริษทั สหการประมูล 
จ ากดั (มหาชน) เลขานุการบริษทั เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่าง
น้อยหน่ึงช่ัวโมง ณ สถานที่ประชุม ทั้งน้ี บริษทัไดส้รุปขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) ซ่ึง
แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้  
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หนา้ 4 ของจ านวน 4 หนา้ 

 

ง. การออกเสียงลงคะแนน 

หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน 
1. 1 หุน้มี 1 เสียง 
2. ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง และ ผูรั้บมอบฉนัทะตามแบบ ก. และ แบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระ 
3. ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้(โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.) 
4. เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บริษทัไดจ้ดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียง (Ballot) 

ส าหรับทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษทัจะแจกบตัรลงคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะทุกราย ณ ขณะท่ีท าการลงทะเบียน ทั้งน้ี ผูท่ี้มาลงทะเบียนภายหลงัจากเวลาท่ีการประชุม
ผูถื้อหุน้ไดด้ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแลว้ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนเฉพาะวาระท่ีคง
เหลืออยู ่ณ แต่ละขณะ 

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
หรือไม่ เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาของผูถื้อหุน้โดยส่วนรวม ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งกาเคร่ืองหมายใดๆ 
ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยืนยนัเจตนาโดยการกา
เคร่ืองหมายถูก [] ลงในบตัรลงคะแนนเสียงในช่องท่ีประสงคพ์ร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรและชูมือข้ึน
และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษทั เพ่ือน าไปตรวจนับ ทั้งน้ี ยกเว้นส าหรับการมอบฉันทะซ่ึง
ผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ บริษทัจะ
บนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตั้งแต่เวลาท่ีผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

การนับผลการลงคะแนนเสียง 
1. บริษทัจะใชวิ้ธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนท่ี

เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  
2. ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ก่ีเสียง 
และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีส่งบตัรลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ภายหลงัจากท่ีประธานฯ ไดป้ระกาศใหท่ี้ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลงแลว้ 
บริษทัจะไม่น าเอาคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
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หนา้ 1 ของจ านวน 2 หนา้ 
 

 
 
 

รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรักษ์ 
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ  
อายุ (ปี)  61 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมท่ีเกีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008  
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. สหการประมูล 
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีซีเอน็ 
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) 
 กรรมการ บจก. สตรองค ์– แมก็ซ์ อินเตอร์ 
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บมจ. บา้นสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) 
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ทีวี ธนัเดอร์ 
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    

บมจ. อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค 
2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรีเชียสเมททอล 
 กรรมการ บจก. เลิร์นเทค 
2556 – 2560 ประธานกรรมการ  บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรซ 
2555 – 2556 กรรมการอิสระ บมจ. ช. ทวี 
2554 – 2558 กรรมการ บจก. สเปเชียลต้ี เทค็ คอร์ปอเรชัน่ 
2552 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    

บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์ 
 
 
 

ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษทัเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน 
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หนา้ 2 ของจ านวน 2 หนา้ 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการอ่ืน  
ก. บริษทัจดทะเบียน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ทีวีธนัเดอร์   
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บมจ. อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) 
ข. ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ประธานกรรมการ บจก. พีซีเอน็ 
 ประธานกรรมการ  บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 

(1994) 
 กรรมการ บจก. สตรองค ์– แมก็ซ์ อินเตอร์ 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บมจ. บา้นสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) 
 ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรีเชียสเมททอล 

 กรรมการ บจก. เลิร์นเทค 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือ
นิตบุิคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท า

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / 
การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษทั ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) (ณ  9 กมุภาพนัธ์ 2561)             ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในปี 2560 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

ข้อบังคับของบริษทัในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุด
รอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั ซ่ึงคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ แสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(7) กิจการอ่ืนๆ (ถา้มี) 

ขอ้ 45. ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือผูถื้อหุ้น
ไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้
มีการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 46. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาค าบอกกล่าว
นดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ขอ้ 47. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นซ่ึงบรรลุนิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียน
บริษทัมหาชนจ ากดัก าหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ 
สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยไดมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
(2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
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หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

(3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 48. ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน
หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดแลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่ากนั และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เวน้แต่จะมีกฎหมาย
ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ ใหน้ดัประชุมใหม่
และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบั
วา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 49. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการอยู่ในท่ีประชุม ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้น
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ประธานในท่ีประชุมมีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการ
ประชุม ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุม  

ขอ้ 50. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) การวินิจฉยัช้ีขาดและลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหก้ระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่วา่การออก

เสียงลงคะแนนนั้นจะกระท าดว้ยวิธีใด ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียงเสมอ 
(2) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
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หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

(4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การลงคะแนนลบัอาจจะกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นชอบดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 
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สถานทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น  

หอ้งประชุมบริษทั เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 
 






