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ทะเบียนเลขท่ี 0107555000341 

ท่ี สก. 64/2559 

 

1 มีนาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 

 2. CD-ROM รายงานประจําปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุ ประจําปี 2558  

3. ข้อมลูประวตัิโดยสงัเขปของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

4. ข้อมลูประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 

5. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ 

7. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ และการลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) 

9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. 

10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

ในวนัพธุท่ี 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุม บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน)  เลขท่ี 518/28  ซอย

รามคําแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง  เขต วงัทองหลาง กรุงเทพฯ  เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1              รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2558 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมได้พิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมต่างๆ และมีมติท่ีประชุมปรากฏดังรายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้

กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 ซึ่ง

คณะกรรมการการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

1



     

   

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปี 2558  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ซึง่มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2558  ตามสิง่ท่ีสง่มา

ด้วย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานประจําปี 2558 ดงัรายละเอียดปรากฏตาม

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

การลงมติ วาระนีเ้พ่ือเป็นวาระรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบ

แสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบกําไรขาดทุนประจําปี ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท ท่ีผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว และเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบกําไร

ขาดทนุประจําปีของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี แล้ว ดงัรายละเอียดในรายงานประจําปี 

2558 ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2  โดยสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 2558 
เพิ่มขึน้

(ลดลง) 
ร้อยละ 2557 

สนิทรัพย์รวม 751.10 38.18 5.36  712.93 

หนีส้นิรวม 300.95 47.38 18.69 253.57 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 450.16 (9.2) (2.00) 459.36 

รายได้รวม 724.06 2.58 0.36 721.48 

กําไรสทุธิสาํหรับปี 187.65 (14.8) (7.31) 202.44 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.34 (0.03) (8.10) 0.37 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

2



     

   

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2558 และการจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ

ของบริษัท หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทัง้หมด โดย

ในปี 2558 บริษัทมีผลกําไรสทุธิรวม 187.64 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าบริษัท

สมควรจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นเงินรวม 187 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 99.66 ของกําไรสทุธิปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลไปแล้วเมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติม

อีกในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท   

 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116  บริษัทได้จดัสรรกําไร

เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายครบ 10% ของทนุจดทะเบียนแล้วในปี 2557  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล

ประจําปี 2558 ดงันี ้ 

- อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.34บาท จํานวน 550 ล้านหุ้น เป็นเงินรวม 

187 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท คงเหลือเงิน

ปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมอีกในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 12 เมษายน 2559 

- ขอให้ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ท่ี 5/2558  เมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิ ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็น

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจํานวน 93.50 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวนัท่ี 8 กันยายน  

2558  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้กรรมการบริษัท

ออกจากตาํแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  เป็นอตัราหนึง่ในสามของจํานวน 

กรรมการทัง้หมด 

ทัง้นี ้ กรรมการบริษัท ณ ปัจจบุนัมีจํานวนรวมทัง้สิน้ 7 คน ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2559 จึงมีกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระจํานวน 3 คน ดงันี ้

1)    รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา    ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

3



     

   

2)  รศ.ดร. มนตรี โสคติยานรัุกษ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

     ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3)  นายเทพทยั ศิลา  กรรมการผู้จดัการ/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร 

     

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาคณุสมบตัิ

ของกรรมการแล้ว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ให้

กรรมการ 3 ทา่น คือ รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา  รศ. ดร. มนตรี โสคติยานรัุกษ์ และนายเทพทยั ศิลา 

กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท  ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็น

ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

พิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการ 3 ทา่น คือ รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา  รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุ

รักษ์ และนายเทพทยั ศิลา กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 6 กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กําหนดว่าการจ่าย

คา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชมผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่

สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากขนาดธุรกิจ 

การขยายตวัของธุรกิจ การเติบโตของผลกําไรของบริษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น อนุมัติ

คา่ตอบแทนกรรมการปี 2559 ดงันี ้

- คา่ตอบแทนรายเดือนทัง้หมด 2.50  ล้านบาท 

- คา่บําเหน็จรายปี จากผลการดาํเนินงานปี 2559  ให้ได้รับเป็นเงินรวม 2.60 ล้านบาท 

ทัง้นีค้า่ตอบแทนท่ีเสนอข้างต้นนี ้เป็นคา่ตอบแทนของกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจาณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจําปี 2559 ตามท่ีเสนอ 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 

2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ 2535 กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัท 

                                 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบคดัเลือกผู้สอบบญัชีรายเดิมเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทตอ่เน่ืองในปี 2559 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจาณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 

ตามรายช่ือ ดงันี ้

1. นายไพบลู ตนักลู                       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298  หรือ 

2. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3445  หรือ 

3. นายพิสฐิ  ทางธนกลุ                   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4095 

 

พร้อมทัง้ เสนอให้พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีประจําปี 2559 ไม่เกินจํานวนเงิน 1,412,500 บาท 

และขอให้พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีระบบคอมพิวเตอร์เน่ืองจากมีการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์

พืน้ฐานทัง้ระบบจํานวน ไมเ่กิน 467,500 บาท  

 ทัง้นี ้นอกจากคา่ตอบแทนในรูปคา่สอบบญัชีและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ แล้ว บริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คนตามรายช่ือข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมี

สว่นได้เสยีอ่ืนใดกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้อง  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น จาก 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2559 และ

กําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,412,500 บาท และค่าสอบบญัชีระบบ

คอมพิวเตอร์อีกจํานวนไมเ่กิน 467,500 บาท  ซึง่ไมร่วมคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ท่ีบริษัทจะพิจารณา

จ่ายตามจริง 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 66 ว้าด้วยตราประทับ  
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วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือเป็นการสง่เสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทให้ทนัสมยั   

ความเห็นคณะกรรมการ เน่ืองจากบริษัทมีการเปลีย่นแปลงโลโก้ และเน้นสง่เสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทท่ีทนัสมยัและพฒันา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการบริการลูกค้าในอนาคต  บริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงตรา

ประทบัของบริษัทให้สอดคล้องกับโลโก้ โดยในข้อบงัคับของบริษัทข้อท่ี 66 นัน้ ต้องเปลี่ยนตรา

ประทบัจากเดิม  

  

 เปลีย่นแปลงเป็น  

  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวันบันทึกรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวันท่ี 11 มีนาคม 2559 เพ่ือมีสิทธิประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2559 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลงวดสิน้ปี โดยให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 อย่างไรก็ตามสิทธิในการรับเงิน 

ปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อน  ขึน้อยูก่บัผลการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัท ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอครัง้นี ้สามารถติดตอ่สง่

คําถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุได้ท่ี  investor@union-auction.com  หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-9356202  

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น

ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 9.00 น.  ผู้ ถือหุ้นสามารถจะเข้าประชมุด้วยตนเอง  หรือมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนซึง่บรรลนิุติภาวะหรือ

กรรมการอิสระของบริษัท (ดงัมรีายช่ือและรายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย) เข้าประชมุและออกเสยีงแทนทา่น โดยโปรดกรอก

ข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข  พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท มอบตอ่เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายก่อนการเข้าร่วมประชมุ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                                         ( นายเทพทยั  ศิลา ) 

    กรรมการผู้จดัการ 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจาณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจําปี 2559 ตามท่ีเสนอ 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 

2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ 2535 กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัท 

                                 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบคดัเลือกผู้สอบบญัชีรายเดิมเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทตอ่เน่ืองในปี 2559 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจาณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 

ตามรายช่ือ ดงันี ้

1. นายไพบลู ตนักลู                       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298  หรือ 

2. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3445  หรือ 

3. นายพิสฐิ  ทางธนกลุ                   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4095 

 

พร้อมทัง้ เสนอให้พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีประจําปี 2559 ไม่เกินจํานวนเงิน 1,412,500 บาท 

และขอให้พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีระบบคอมพิวเตอร์เน่ืองจากมีการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์

พืน้ฐานทัง้ระบบจํานวน ไมเ่กิน 467,500 บาท  

 ทัง้นี ้นอกจากคา่ตอบแทนในรูปคา่สอบบญัชีและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ แล้ว บริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คนตามรายช่ือข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมี

สว่นได้เสยีอ่ืนใดกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้อง  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น จาก 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2559 และ

กําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,412,500 บาท และค่าสอบบญัชีระบบ

คอมพิวเตอร์อีกจํานวนไมเ่กิน 467,500 บาท  ซึง่ไมร่วมคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ท่ีบริษัทจะพิจารณา

จ่ายตามจริง 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 66 ว้าด้วยตราประทับ  
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หน้า 1/11 

ทะเบียนเลขท่ี 0107555000341 

    รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 

           บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) 

 

เวลาและสถานท่ี ประชุมเมื่อวนัท่ี  27 มีนาคม 2558 เวลา 10.04 น. ณ ห้องประชุมบริษัท สหการประมูล จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

องค์ประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน 42 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 219,056,711 หุ้น และผู้ รับมอบ

ฉนัทะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นจํานวน 25 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 204,653,401 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้า

ร่วมประชุมทัง้สิน้ 67 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้  423,710,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.04 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของบริษัทจํานวน 550,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  

ในการประชมุครัง้นีม้ีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. รศ.ดร. ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ 

2. นายสวุิทย์ ยอดจรัส  ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ 

3. นายเทพทยั ศิลา  รองประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ 

4. นายวรัญ� ูศิลา  กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ 

5. รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

6. รศ.ดร. มนตรี โสคติยานรัุกษ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

7. นายศราวธุ  จารุจินดา  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

กรรมการท่ีลาประชมุ เน่ืองจากติดภารกิจและได้ลาตอ่ประธานกรรมการลว่งหน้า 

1. นายสมพงษ์  ศิริกายน  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

 

ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายบรูณิศ   ยกุตะนนัทน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายสาํนกังานกรรมการผู้จดัการ 

2. นายเกรียงศกัดิ์  ธรรมรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

3. นายสมชยั  อดุมมงคลกลู ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

4. น.ส.ยาใจ ทองพลู  รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบญัชี และการเงิน 

5. น.ส.อรนชุ จีระนนัตสนิ  ผู้ อํานวยการ ฝ่ายบญัชี และการเงิน 

6. น.ส.อมัพาพร หลกัเรืองทรัพย์ เลขานกุารบริษัท 
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7. น.ส.พนูศิลป์ แก้วจํานงค์  เลขานกุารกรรมการผู้จดัการ 

8. นายไพบลู ตนักลู  ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

9. น.ส.ปภาวี กงัวาลพงศ์พนัธ์ ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

10. นายสมยศ สธีุรพรชยั  ท่ีปรึกษากฎหมาย  

 รศ.ดร. ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในท่ีประชมุได้กลา่วเปิดการประชมุ และแนะนํา

กรรมการบริษัท ผู้สอบบญัชีของบริษัท  ท่ีปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท รวมทัง้มีตวัแทนจากสมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือนายภูมิรพี  อนนัทสิงห์ เข้าร่วมประชุม และเพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทได้เชิญ

อาสาสมคัรจากผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ คือ นายจกัรินทร์ พรมปราการ เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน และเป็นสกัขีพยานในการ

นบัคะแนน ซึง่ดําเนินการโดยบริษัท ควิดแลบ จํากดั บริษัทผู้ เช่ียวชาญในการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้มอบให้นาย

สมยศ สธีุรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดําเนินการประชุมในครัง้นี ้ ในการประชุมมีวาระท่ีต้องพิจารณา 8 วาระ สว่น

วาระท่ี 9 เป็นวาระเร่ืองอ่ืนๆ หากผู้ ถือหุ้นมีคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ สามารถถามได้ตามวาระนัน้ๆ แต่หากเป็น

คําถามท่ีนอกเหนือจากวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นถามในวาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ หากผู้ ถือหุ้นต้องการถามคําถามหลงัจากจบการ

ประชมุแล้ว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยินดีให้คําตอบ 

 ก่อนเข้าสูก่ารพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ท่ีปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงแนวทางปฏิบตัิในการประชุม 

วิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุให้ท่ีประชมุรับทราบดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีถือ โดยนบัคะแนน

เสยีง 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง 

2. การออกเสียงลงมติใดๆหรือการอนมุตัิในกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนใน

ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้  

3. ในการนบัคะแนนเสยีงลงมติใดๆในแตล่ะวาระนัน้ จะสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย

หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึน้และส่งบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือนบั

คะแนนเสียงท่ีใช้เป็นมติในท่ีประชุม และจะถือว่าผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีไม่ยกมือหรือไม่สง่บตัรลงคะแนน 

ให้ถือวา่เป็นการเทคะแนนเห็นด้วยทัง้หมดตามท่ีเสนอ  ทัง้นีใ้นบตัรลงคะแนนต้องมีการลงลายมือช่ือ

ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

4. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเอาการออกเสียง

ลงคะแนนในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นคะแนนเสยีงท่ีใช้นบัเป็นมติท่ีประชมุ  

5. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ 

ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและออกเสยีงลงมติแทนผู้มอบฉนัทะได้ตามท่ีเห็นสมควร การออกเสียง

ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงจะใช้วิธีเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 
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6. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาสายเกินกว่าเวลาท่ีกําหนด สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้

แตจ่ะมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ในวาระท่ีเหลอืเทา่นัน้  

7. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีความจําเป็นท่ีต้องออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุมจะแล้วเสร็จ  

สามารถลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระ แล้วฝากบตัร

ลงคะแนนไว้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท 

8. สาํหรับมติของท่ีประชมุในแตล่ะวาระให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน ผู้ ท่ีงดออกเสยีงและบตัรเสยีจะไมน่บัเป็นฐานในการคดิคะแนน ยกเว้นในวาระท่ี 2 เป็นการ

รายงานให้ท่ีประชมุทราบจึงไมต้่องลงมติ และวาระท่ี 6 เป็นวาระท่ีต้องผา่นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย

กวา่ 2 ใน 3 จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุสว่นวาระท่ี 9 แล้วแตก่รณีวา่ผู้ ถือหุ้นจะเสนอ

เร่ืองใดให้ท่ีประชมุพิจารณา  

9. หากมีผู้ ถือหุ้นต้องการให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือ

หุ้น  ผู้ ถือหุ้นนัน้จะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด

ของบริษัท หรือเทา่กบั 183,333,333 หุ้น 

มีผุ้ ถือหุ้นทะยอยมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีก 14 รายรวมเป็น 81 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 430,229,813 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 78.22 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจํานวน 550,000,000 หุ้ น 

และท่ีประชมุได้เร่ิมการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2557 

 ท่ีปรึกษากฎหมายแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2557 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2557  ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ได้มกีารบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง

แล้ว ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักลา่วซึ่งได้มีการจดัสง่ไปให้ท่านผู้ ถือหุ้น

พิจารณาลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 ท่ี ป รึ ก ษ า ก ฎ ห ม า ย  ผู้ ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ ส อ บ ถ า ม ผู้ ถื อ หุ้ น มี ข้ อ ซัก ถ า ม เ พ่ิ ม เ ติ ม ห รื อ ไ ม ่ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้  จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 

2557 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 430,229,713   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 

ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 

งดออกเสยีง          100  เสยีง  

บตัรเสยี                    0  เสยีง  
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วาระท่ี 2. รับทราบรายงานประจําปี 2557  

 ประธานท่ีประชุมได้มอบหมายให้นายบูรณิศ ยุกตะนนัทน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสํานกังานกรรมการ

ผู้จดัการ เป็นผู้ เสนอผลการดําเนินงานตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ซึง่ได้มีการจดัสง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้น

ลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว  โดยผลการดําเนินงานในปี 2557 เปรียบเทียบกบัปี 2556 

สรุปได้ดงันี ้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท  ประกอบด้วย 

 ปี 2556 ปี 2557 % 

เปลีย่นแปลง รายได้ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการประมลู  

- รถยนต์  

- รถจกัรยานยนต์  

- คา่ขนย้าย  

 

350.02  

57.75  

58.90  

 

73.72  

12.16  

12.41  

 

561.89  

60.04  

87.94  

 

77.88  

8.32  

12.19  

 

60.53 

3.97 

49.30  

รายได้อ่ืนๆ  8.10  1.71  11.61  1.61  43.38  

รวม  474.77  100.00  721.48  100.00 51.96  

• สรุปรายได้รวม ปี 2557 เทา่กบั 721.48 ล้านบาท เปลีย่นแปลงจาก 474.77 ล้านบาทในปี 2556 หรือเพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ 51.96  

• ด้านต้นทนุและค่าใช้จ่ายรวม ปี 2557 เท่ากบั 467.71 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจาก 387.42 ล้านบาทในปี 

2556 หรือเพ่ิมขึน้เพียงร้อยละ 20.72 

• กําไรขัน้ต้นในปี 2557 เท่ากบั 361.49 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจาก 188.64 ล้านบาทในปี 2556 หรือเพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ 91.64 

• กําไรสทุธิในปี 2557 เท่ากบั 202.43 ล้านบาท  เปลี่ยนแปลงจาก 69.57 ล้านบาทในปี 2556  หรือเพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ 190.99 

 ท่ีปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม ่ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้ 

ท่ีปรึกษากฎหมายแจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2557 ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการ

ดําเนินงานและรายงานประจําปี 2557 ดงักลา่ว 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติรับทราบผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี 2557  
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วาระท่ี 3 อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

 ประธานท่ีประชุมได้มอบหมายให้นายบูรณิศ ยุกตะนนัทน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสํานกังานกรรมการ

ผู้จดัการ เป็นผู้ นําเสนองบการเงินประจําปีของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาและ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี แล้ว ดงัรายละเอียดในรายงานประจําปี 

2557 ท่ีสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2556 2557 
เ พ่ิ ม ขึ ้น

(ลดลง) 
ร้อยละ 

สนิทรัพย์รวม 695.20 712.93 17.73   2.55 

หนีส้นิรวม 306.27 253.57 (52.70) (17.21) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 388.92 459.36  70.44  18.11 

รายได้รวม 474.77 721.48 246.71  51.96 

กําไรสทุธิสาํหรับปี 69.57 202.44 132.87 190.99 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)  0.15  0.37    0.22 146.67 

 

ท่ีปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม ่ 

ไมม่ีผุ้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมอีก 

ท่ีปรึกษากฎหมายแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิและรับรอง

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 

ดงักลา่วข้างต้น  จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติ โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปี

บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 430,234,814  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 

ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 

งดออกเสยีง              0  เสยีง  

บตัรเสยี                    0  เสยีง  

* วาระนีม้ีผุ้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 3 ราย จากเดิม 81 ราย 
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วาระท่ี 4  อนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี2557 และการจ่ายเงินปันผล 

 ท่ีปรึกษากฎหมายแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

การจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ดงันี ้

• อนุมัติการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย อีกจํานวน 3,767,672 บาท ซึ่งทําให้บริษัทมีทุนสํารองตาม

กฎหมาย จํานวนรวม 13,750,000 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

• อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ0.34 บาท จํานวน 550 ล้านหุ้น เป็น

จํานวนเงินรวม 187 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.37 ของ

กําไรสทุธิปี 2557 ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปันผล

ท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมอีกในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท  

• ขอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  ซึง่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี  

5/2557  เมื่อวนัท่ี 7 สงิหาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิ ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่าง

กาลจํานวน 82.50 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2557  

• เงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมอีกในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท ได้กําหนดวนับนัทึกรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงิน

ปันผล ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด

สมดุทะเบียนในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 เมษายน 2558 

ประธานท่ีประชุม ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างสมํ่าเสมอ ปีละ 2 ครัง้และ

ขณะนีบ้ริษัทยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุก้อนใหญ่ในการขยายงาน บริษัทจึงยงัมีเงินเพียงพอในการ

ดําเนินงานและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราท่ีสงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีตัง้ไว้ได้ 

 ท่ีปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม ่ 

มีผุ้ ถือหุ้นสอบถามวา่การตัง้สาํรองตามกฎหมายของบริษัทครบตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือยงั 

ประธานฯตอบวา่ ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีทนุสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุตามท่ีกฎหมาย

กําหนดแล้ว ในปี 2558 นีจ้ึงไมต้่องกนักําไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายอีก และสามารถจา่ยเงินปันผลได้เต็มท่ี

มากขึน้ เว้นแตบ่ริษัทจะมีการลงทนุในโครงการใหญ่ท่ีจําเป็นต้องกนัเงินกําไรสว่นหนึง่ไว้ลงทนุ 

มีผุ้ ถือหุ้ นอีกท่านหนึ่งสอบถามว่า  ณสิน้ ปี  2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเ พ่ิมขึ น้  แต่มีหนีส้ินลดลง 

ประธานฯ อธิบายวา่ บริษัทได้บริหารจดัการให้หนีส้นิมีน้อยท่ีสดุ ตวัเลขหนีส้นิท่ีปรากฏในงบการเงิน สว่นใหญ่

เป็นเจ้าหนีค้่ารถซึ่งบริษัทต้องจ่ายคืนเมื่อได้รับเงินค่ารถจากผู้ประมูลซือ้รถ จึงเป็นหนีท่ี้ไม่มีภาระดอกเบีย้ 

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์อยู่ 4.80 ล้านบาท และได้ชําระหมดแล้ว ณ ปัจจุบนั บริษัทจึงปลอด

จากหนีท่ี้มีภาระดอกเบีย้ รวมทัง้มีสภาพคลอ่งทางการเงินสงู 
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ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม  จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย อีกจํานวน 3,767,672 บาท 

และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

เห็นด้วย 430,234,814  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 

ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 

งดออกเสยีง              0  เสยีง  

บตัรเสยี                    0  เสยีง  

วาระท่ี 5  เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนง่ตามวาระ 

 ท่ีปรึกษากฎหมายแถลงต่อท่ีประชุมว่า กรรมการบริษัท ณ ปัจจุบนัมีจํานวนรวมทัง้สิน้ 8 คน ในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 จึงมีกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 คน ดงันี ้

1. รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2. นายสวุิทย์  ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ 

3. นายสมพงษ์  ศิริกายน กรรมการ 

เน่ืองจากนายสมพงษ์  ศิริกายน แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทว่าไม่ประสงค์จะดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีก

วาระหนึง่ คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็น

ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 2 

ทา่น คือ รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์  และนายสวุิทย์  ยอดจรัส กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของบริษัท ข้อมลูประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เข้าดํารง

ตําแหนง่กรรมการบริษัททัง้ 2 ทา่นดงักลา่ว  ได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัเิลอืกตัง้กรรมการดงักลา่ว 

โดยการลงมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  วาระนีจ้ะพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคล จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติตามลาํดบั ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์  กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 430,278,390  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
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ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 

งดออกเสยีง              0  เสยีง  

บตัรเสยี                    0  เสยีง  

* วาระนีม้ีผุ้ ถือหุ้นมาเข้าเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 3 ราย จากเดิม 84 ราย 

5.2 นายสวุิทย์  ยอดจรัส   ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้นายสวุิทย์  ยอดจรัส กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีก

วาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย 430,278,390 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 

ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 

งดออกเสยีง              0  เสยีง  

บตัรเสยี                    0  เสยีง  

ท่ีปรึกษากฎหมายสรุปตอ่ท่ีประชมุเพ่ิมเติมวา่ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทชดุปัจจบุนั จึงประกอบด้วย 7 ทา่น ดงันี ้

1. รศ.ดร.ไพบลูย์  เสรีวิวฒันา  ประธานกรรมการ 

2. นายสวุิทย์  ยอดจรัส  ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 

3. นายเทพทยั  ศิลา  รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

4. นายวรัญ� ู ศิลา  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ 

5. รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

7. นายศราวธุ  จารุจินดา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

วาระท่ี 6  กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

ท่ีปรึกษากฎหมายแจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยเปรียบ 

เทียบข้อมลูจากขนาดธุรกิจ การขยายตวัของธุรกิจ การเติบโตของผลกําไรของบริษัท และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น อนุมตัิ

คา่ตอบแทนกรรมการปี 2558 ดงันี ้

• คา่ตอบแทนรายเดือนในอตัราเทา่กบัปี 2557  โดยรวมแล้วไมเ่กิน  2.31 ล้านบาท 

• คา่บําเหน็จรายปี จากผลการดําเนินงานปี2557 ให้ได้รับเป็นเงินรวม 2.60 ล้านบาท 

ทัง้นีค้า่ตอบแทนท่ีเสนอข้างต้นนี ้เป็นคา่ตอบแทนของกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 

 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 

2558 ตามท่ีเสนอ 
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ประธานท่ีประชุมได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการในปี 2558 ขออนมุตัิจ่ายในอตัรา

เทา่กบัปี 2557  และได้ตัง้งบประมาณเผ่ือเพ่ิมกรรมการอีก 2 ท่านไว้ด้วย สว่นค่าบําเหน็จรายปีท่ีขออนมุตัินัน้ 

พิจารณาจากผลการดําเนินงานปี 2557 ท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งมากจากปีก่อนหน้า 

ท่ีปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม ่ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม  จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจําปี 2558 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 430,273,390  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 

ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 

งดออกเสยีง       5,000  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 

บตัรเสยี                    0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 

วาระท่ี 7 อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2558 

ท่ีปรึกษากฎหมายแจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบ

คดัเลอืกผู้สอบบญัชีรายเดิมเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทตอ่เน่ืองในปี 2558  คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 

จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2558 ตามรายช่ือ ดงันี ้

1. นายไพบลู  ตนักลู                       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298  หรือ 

2. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3445  หรือ 

3. นายพิสฐิ  ทางธนกลุ                   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4095 

พร้อมทัง้ เสนอให้พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 1,250,000 บาท ซึ่งไม่รวม

คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ท่ีบริษัทจะพิจารณาจ่ายตามจริง  โดยคา่สอบบญัชีดงักลา่วเพ่ิมขึน้จากคา่สอบบญัชีปี 

2557 เป็นเงิน 200,000 บาท หรือเทา่กบัเพ่ิมขึน้ร้อยละ19.05 เน่ืองจากบริษัทมีรายการธุรกรรมการค้าเพ่ิมขึน้

กวา่ปีก่อนมาก  

ทัง้นี ้นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบญัชีและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ แล้ว บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู

เปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คนตามรายช่ือข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียอ่ืนใด

กบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้อง 

 ก่อนท่ีจะลงมติ  ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่ง

เก่ียวข้องโดยตรงกบัผู้สอบบญัชีเพราะทกุไตรมาส ผู้สอบบญัชีต้องมารายงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ได้

ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้น  ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผู้ พิจารณารายงานทางการเงิน และงบการเงินของบริษัทท่ีผู้สอบบญัชีได้สอบทานหรือตรวจสอบว่ามีความ
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ถกูต้อง เพียงพอ นา่เช่ือถือและตรวจสอบได้ บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นสํานกังาน

สอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ  มีทีมงานและผู้สอบบญัชีท่ีมีความสามารถ มีประสบการณ์ และความทุ่มเทใน

การตรวจสอบงบการเงินอยูใ่นระดบัดีมาก  คา่สอบบญัชีท่ีเสนอมาในปีนี ้ถึงแม้จะเพ่ิมขึน้จากปีกอ่น แตถื่อวา่มี

ความเหมาะสม เน่ืองจากปริมาณงานและธุรกรรมท่ีเพ่ิมขึน้มากจากการขยายธุรกิจของบริษัท ดังนัน้

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เลือกผู้สอบบญัชีข้างต้นจากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทตอ่เน่ืองในปี 2558  

ท่ีปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม ่ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม  จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 

ตามท่ีคณะกรรมการเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 430,353,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 

ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 

งดออกเสยีง       5,000  เสยีง  

บตัรเสยี                    0  เสยีง  

* วาระนีม้ีผุ้ ถือหุ้นมาเข้าเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 2 ราย จากเดิม 87 ราย 

วาระท่ี 8 อนมุตัิการกําหนดกรอบวงเงินการอนมุตัิเครดิตแก่ลกูค้า 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากบริษัทมีการขยายงาน เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้บริษัทสามารถทําธุรกิจได้

คลอ่งตวั และเพ่ิมศกัยภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้เป็นการเพ่ิมกําลงัซือ้ให้กบัลกูค้า คณะกรรมการจึงเห็น

ควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิกําหนดวงเงินการให้เครดิตแก่ลกูค้าของบริษัทรวมกนัทกุรายแล้วไม่

เกิน 300 ล้านบาท  สาํหรับการอนมุตัิให้เครดิตแก่ลกูค้าแตล่ะรายให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ เร่ืองอํานาจ

การอนมุตัิเครดิตให้แก่ลกูค้า 

ประธานท่ีประชมุอธิบายเพ่ิมเติมวา่ ในการทําธุรกิจของบริษัท มีบริษัทผู้ นํารถมาประมลูบางบริษัท ต้องมาเป็น

ผู้ประมลูรถเองเพ่ือรักษาระดบัราคารถ  บริษัทเหลา่นีเ้ป็นบริษัทใหญ่ท่ีมีความมัน่คง และเป็นคู่ค้ากบับริษัทมา

นาน และยงัไมม่ีประวตัิผิดนดัชําระหนีก้บัทางบริษัท แตม่ีเง่ือนไขการชําระเงินให้กบับริษัทเกินกวา่ 4 วนัทําการ 

ซึง่ถือเป็นการให้เครดิต ซึ่งขณะนี ้บริษัทมีลกูค้าประเภทนีใ้นวงเงินรวมประมาณ 10 – 20 ล้านบาท  ทัง้นีเ้พ่ือ

รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตจึงเห็นควรเสนอขออนุมตัิกําหนดวงเงินการให้เครดิตแก่ลกูค้าของ

บริษัทรวมกนัทกุรายเผ่ือไว้ไมเ่กิน 300 ล้านบาท  

ท่ีปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพ่ิมเติมอีก  ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติ โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับ

การอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 



หน้า 11/11 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  กําหนดวงเงินการให้เครดิตแก่ลกูค้าของบริษัท

รวมกันทุกรายแล้วไม่เกิน 300 ล้านบาท  และสําหรับการอนุมัติให้เครดิตแก่ลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามมติ

คณะกรรมการ เร่ืองอํานาจการอนมุตัิเครดิตให้แก่ลกูค้า ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติเห็นด้วย 430,353,526 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 

ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 

งดออกเสยีง       5,000  เสยีง  

บตัรเสยี                    0  เสยีง  

* วาระนีม้ีผุ้ ถือหุ้นมาเข้าเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 1 ราย จากเดิม 89 ราย 

วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ระหว่างนีม้ีผุ้ ถือหุ้นมาเข้าเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีก 2 ราย จากเดิม 90 ราย เป็น 92 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 

430,376,526 หุ้น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ิมเติม 

ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเชิญให้ผู้หุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเร่ืองตา่งๆ เพ่ิมเติม 

ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตและคอรับชั่น บริษัทได้

ดําเนินการอยา่งไรบ้าง 

ประธานท่ีประชมุ ได้ชีแ้จงว่า ในการดําเนินงานของบริษัท ได้เน้นเร่ืองความโปร่งใสและธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการ

บริษัทมีการหารือท่ีจะไม่สนับสนุนการคอรับชั่นในทุกระดับ และมอบให้รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบกลา่วชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าแต่เดิมการจะได้รถมาประมูลจํานวนมาก บริษัทต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น 

ให้กบับุคคลธรรมดาภายนอกท่ีจัดหารถให้บริษัท ต่อมาบริษัทมีนโยบายท่ีจะไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กบับุคคลธรรมดา

ภายนอกโดยจะจ่ายค่าคอมมิชชัน่ให้กับนิติบคุคลเท่านัน้  ในช่วงแรกมีความกงัวลว่านโยบายนีจ้ะทําให้บริษัทอยู่รอด

หรือไม ่แตก็่พิสจูน์ได้แล้ววา่การทําธุรกิจท่ีโปร่งใสสามารถทําให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจ และมีความมัน่คงได้ 

ผู้ ถือหุ้นอีกทา่นหนึง่ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเดินทางมาร่วมประชมุไมส่ะดวก เน่ืองจากไม่มีรถประจําทางผ่าน  

ประธานท่ีประชมุรับจะดําเนินการให้มีความสะดวกมากขึน้ในคราวตอ่ๆไป โดยจะจดัให้มีรถรับสง่นดัหมายในจุดท่ีสะดวก

ตอ่การเดินทาง 

เมื่อไม่มีผู้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมและ

กลา่วปิดประชมุเวลา 10.57 น. 

 

  ลงช่ือ       - ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา -     ประธานท่ีประชมุ 

            (รศ.ดร. ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา) 

 

 ลงช่ือ    - อมัพาพร หลกัเรืองทรัพย์ -   ผู้บนัทกึการประชมุ 

         (น.ส.อมัพาพร หลกัเรืองทรัพย์)  



ข้อมูลประวัตโิดยสังเขปของกรรมการบริษัท 

ชื่อ – สกุล    รศ. ดร.ไพบลูย์  เสรีวิวฒันา 

ตาํแหน่ง     ประธานกรรมการ  

อายุ      61 ปี 

จาํนวนหุ้นที่ถอืในบริษัท*   500,000 ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 19 มกราคม 2559 

 

คุณวุฒกิารศึกษา    ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA 

ปริญญาโท (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ หลกัสตูร DCP :  Director Certification Program รุ่น 12/2544 

ประสบการณ์ทาํงาน   2557-  ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จากดั  

2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ.อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 

     2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บมจ.สหการประมลู 

     2554 – 2555 กรรมการตรวจสอบ  บมจ.สหการประมลู 

     2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ.ย ูเอซี โกลบอล จํากดั  

     2545 – 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

       บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั มหาชน 

     2544 – 2558 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิชัน่ 

     2527 – ปัจจบุนั รองศาสตราจารย์ระดบั 9 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

     2531 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บี อาร์ ซี เอส 

     2536 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บี แอนด์ พี เซอร์วสิเซส 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/  - กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 5 แหง่ 

ผู้บริหารในกิจการอื่น   - กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 3 แหง่ 

     - กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ  –ไมม่-ี 

ประวัติการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  - ไมม่ี – 

‘* นางวราณี  เสรีววิฒันา  ภรรยา รศ. ดร. ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา  ถือหุ้น AUCT จํานวน 6.7 ล้านหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ 19 

มกราคม 2559 



 

-- 

 

ชื่อ – สกุล    นายเทพทยั ศิลา 

ตาํแหน่ง     กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

อาย ุ     56 ปี  

จาํนวนหุ้นที่ถอืในบริษัท*   17,899,000 หุ้น  

ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 19 มกราคม 2559 

คุณวุฒกิารศึกษา    ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ หลกัสตูร DAP:  Director Accreditation Program รุ่นท่ี 100/2013  

ประสบการณ์ทาํงาน   2556 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. สหการประมลู 

     2534 – 2556 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหการประมลู 

     2541 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.สหการโฮลดิง้ 

     2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.แอท 800 

     2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ปลซิซ์ เขาค้อ 

     2536 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เขาค้อไฮแลนด์ รีสอร์ท    

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/  - กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 1  แหง่ 

ผู้บริหารในกิจการอื่น   - กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 4 แหง่ 

     - กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ  2 แหง่ 

ประวัติการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  - ไมม่ี – 

 

* นาง วิภา ศิลา ภรรยา นายเทพทยั ศิลา  ถือหุ้น  AUCT จํานวน 5 ล้านหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ 19 มกราคม 2559 

ข้อมูลประวตัิโดยสังเขปของกรรมการบริษัท 



 

 

ชื่อ – สกุล    รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์  

ตาํแหน่ง     กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

อาย ุ     59 ปี 

จาํนวนหุ้นที่ถอืในบริษัท   - ไมม่ี - 

คุณวุฒกิารศึกษา    ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA 

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA 

     ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ หลกัสตูร DAP :  Director Accreditation Program รุ่น 69/2008 

ประสบการณ์ทาํงาน   2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. เมกาเคม (ประเทศไทย) 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ.โอเช่ียน คอมเมิรซ 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีวีทนัเดอร์ 

     2554 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   บมจ.สหการประมลู 

     2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค 

     2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก.เอส.พี.ซี.พรีเชียสเมททอล 

     2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เลร์ินเทค 

     2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.สเปเชียลตี ้เท็ค คอร์ปอเรชัน่ 

     2551 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

       บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

     2551 – 2553 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

       บมจ.เอเชียกรีนเอนเนอจี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/  - กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 5 แหง่ 

ผู้บริหารในกิจการอื่น   - กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 4 แหง่ 

     - กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ  –ไมม่-ี 

ประวัติการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  - ไมม่ี – 

ข้อมูลประวตัิโดยสังเขปของกรรมการบริษัท 



ข้อมูลประวัตโิดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 

 

ชื่อ – สกุล    นายศราวธุ จารุจินดา  

ตาํแหน่ง     กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

อายุ     57 ปี 

จาํนวนหุ้นที่ถอืในบริษัท   - ไมม่ี - 

คุณวุฒกิารศึกษา    ปริญญาโท Business Administration-Finance University of  

       Mississippi, USA 

     ปริญญาตรี สาขาบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ หลกัสตูร DCP :  Director Certification Program รุ่น 31/2003 

ประสบการณ์ทาํงาน   2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

       บมจ.อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 

     2555 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

       บมจ.สหการประมลู 

     2555 – ปัจจบุนั ประธานสายสนิเช่ือธุรกิจ/กรรมการบริหาร/ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง/กรรมการสนิเช่ือรายใหญ่

และทรัพย์รอขาย 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

     2554 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  บจก.สาํนกักฎหมายเอราวณั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/  - กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แหง่ 

ผู้บริหารในกิจการอื่น   - กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 2 แหง่ 

     - กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ  –ไม่

มี- 

ประวัติการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  - ไมม่ี - 

 



สรุปข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

การเรียกประชุม 

ข้อ 44 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี

ของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั ซึง่คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํา มีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งน้อย 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 

(5) พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท 

(7) กิจการอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ข้อ 45 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน 

ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ี

ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 46 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม

และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ

อนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนาย

ทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อน

วนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

  

องค์ประชุม 

ข้อ 48 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดแล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากนั และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 



 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุมไม่

ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบั

ไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้น ให้นดัประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผู้

ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

การมอบฉันทะ 

ข้อ 47 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนซึง่บรรลนิุติภาวะเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ

มอบฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนด

โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้า

ประชมุ และอยา่งน้อยได้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

(2) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

คะแนนเสียง 

ข้อ 50 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) การวินิจฉัยชีข้าดและลงมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียง

ลงคะแนนนัน้จะกระทําด้วยวิธีใด ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีงเสมอ 

(2) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(3) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ การ

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลกิบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 



(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้นอกจากการ

ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

การลงคะแนนลบัอาจจะกระทําได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้น

หนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 

 

คณะกรรมการ 

ข้อ 21  บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อย

กวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ข้อ 23 กรรมการนัน้ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 

(2) ในการเลอืกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน 

ตามแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม (1) 

ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้

ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับ

การเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้

เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 24 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท่ีมอียูท่ัง้หมด ถ้า

จํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากหรือตกลงกนัใน

คณะกรรมการวา่ผู้ใดจะออก และปีตอ่ๆไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระในข้อนีอ้าจได้รับเลอืกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

  

 



 

 

 

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัท ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก ซึง่เป็นแบบง่าย และแบบ ข ซึง่เป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด

และชดัเจนมายงัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บคุคลอื่น 

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึง่บริษัทได้มอบหมายไว้  โดยผู้ ถือหุ้นซึ่งรับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

ฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี ้ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานในท่ีประชมุอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ออก

นอกห้องประชมุชัว่คราวก็ได้ 
 

การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 

บริษัท จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชมุประมาณ 1 ชัว่โมง โดยจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชมุ บริษัท สหการประมลู จํากดั(มหาชน) เลขท่ี 518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา1) แขวง/เขต

วงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมกนันี ้
 

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 

ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปนี ้(แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าประชมุ 

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

1.  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

• แบบฟอร์มการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุท่ีได้จดัส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

• เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ ซึง่ปรากฏภาพถ่าย ช่ือและนามสกลุของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือสกลุให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

2.  กรณีมอบฉนัทะ 

• แบบฟอร์มการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุท่ีได้จดัส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

• หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข ซึง่ได้กรอกข้อความครบถ้วนถกูต้องและลงลายมอืช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

พร้อมทัง้ติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

• สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

• เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ1 

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย 

1.  กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

• แบบฟอร์มการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุท่ีได้จดัส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

• สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ตามข้อ 1  

• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 30 วัน ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนัน้ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม มี

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.  กรณีมอบฉนัทะ 

• แบบฟอร์มการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุท่ีได้จดัส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

• หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความครบถ้วนถกูต้องและลงลายมือ

ช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ติดอากรแสตมป์ 20 บาท 



 

 

 

• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 30 วัน ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคลนัน้ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

• สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

• เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาข้อ1 



   ขัน้ตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* เมื่อเลกิประชมุ ขอให้ทกุทา่นสง่บตัรลงคะแนนท่ีเหลอือยูค่ืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีบริษัท 

ผู้ ถือหุ้น 

นิติบคุคล บคุคลธรรมดา 

มาด้วยตนเอง มอบฉนัทะ 
มอบฉนัทะ 

ตรวจเอกสาร 

- หนงัสอืมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 

- สาํเนาบตัรประจําตวัผู้มอบ- เซน็รับรอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 

ลงทะเบียน 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน  

- แสดงบตัรประจําตวั 

 

เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. ตามลาํดบัวาระ 

บตัรลงคะแนน* 

การลงคะแนนเสยีง -  เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง  

                    โดยยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน   

      (ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉนัทะลงคะแนนไว้แล้ว  

       จะไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน และไมต้่องออกเสยีงอีก) 

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติตอ่ท่ีประชมุ 

ตรวจเอกสาร 

- หนงัสอืมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 

- สาํเนาบตัรประจําตวัผู้มอบ- เซน็รับรอง 

- หนงัสอืรับรองนิติบคุคล- เซ็นรับรอง พร้อม 

   ประทบัตรา (ถ้าม)ี 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

ลงทะเบียน 

- เอกสารข้างต้น 

- แสดงบตัรประจําตวัผู้ รับมอบ 

 
 

 

 

รับบตัรลงคะแนน และลงนามร่วมประชมุ 



แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

บริษัท.สหการประมลุ จํากดั (มหาชน) 

518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลลีา1) แขวง/เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทร. (02) 934-7344-8 

 



 

 
                                                                                            หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.              (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/Duty Stamp Baht 20) 

Proxy (Form A) 

 

เขียนท่ี/Made at………….…………………………………… 

                                                 วนัท่ี/Date……………เดือน/Month………………..……พ.ศ/Year.………..…  

(1) ข้าพเจ้า/I/We…………………………........…………………………….….….…สญัชาต/ิNationality…………….........................................…

อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at…..................……ถนน/Street…………………….…..………ตําบล/แขวง/Sub-District.…………...................………….

อําเภอ/เขต/District ………….…….......…..…จงัหวดั/Province.......................................…..…รหสัไปรษณีย์/Postal Code.…............................  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นสามญั ของ บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) จํานวนทัง้สิน้รวม...................................หุ้น 
Being a shareholder of UNION AUCTION Public Company Limited holding a total number of ................................…. ordinary shares  

และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……..………………เสียง / and having the right to vote equal to …..………………votes   

(3) ขอมอบฉนัทะให้/hereby appoint   

  1 ช่ือ/Name……………………....…………….………………………..………….….............อาย/ุAge……………..……..................….… ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at….....................…ถนน/Street…….………….……………..…ตําบล/แขวง/Sub-District.……….……….........………..…

อําเภอ/เขต/District …………….................…จงัหวดั/Province.....................………...…รหสัไปรษณีย์/Postal Code………………........... 

หรือ/or  

  2 ช่ือ/Name……………………....…………….………………….….....................................อาย/ุAge……………..……..................….… ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at….....................…ถนน/Street……………….………………...ตําบล/แขวง/Sub-District………………….....………….…

อําเภอ/เขต/District ……………..…............…จงัหวดั/Province...................…….…...…รหสัไปรษณีย์/Postal Code………..……............ 

หรือ/or  
 3  นายศราวธุ  จารุจินดา            กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อาย/ุ Age  57   ปี        

         Mr. Sarawut Charuchinda    Independent Director                                            

อยู่บ้านเลขท่ี 52 ซอยพหลโยธิน4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : ไม่มี / Conflict of Interest : No 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 

ในวนัพธุท่ี 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชมุ บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา1) 

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

Only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2016 Annual 

General Meeting of Shareholders on March 30, 2016 at 10.00 hrs. at the meeting room of the company, 518/28 Ramkhamhaeng 39 

(Thepleela1), Wangthonglang, Bangkok 10310, or any adjournment thereof.  

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ  

/ Any act(s) taken by the Proxy at the meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.  

 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………..…………….ผู้มอบฉนัทะ/Appointer 

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

 

ลงช่ือ/Signed...………………………………….……………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 



 

หมายเหตุ/ Remarks  

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

    A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf.  All 

shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.  

 



 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

  Proxy (Form B) 

 

         1(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/Duty Stamp Baht 20) 

เขียนท่ี/Made at…………….……………………………… 

วนัท่ี/Date…………เดือน/Month………………..……พ.ศ/Year.………..……..…… 

 (1) ข้าพเจ้า/I/We…………………………..………………….....……………………...…สญัชาติ/Nationality………….........................................

อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at….......................ถนน/Street………………………………….…ตําบล/แขวง/Sub-District…………………………………

อําเภอ/เขต District ……………...........……….…….…จงัหวดั/Province…….………......................รหสัไปรษณีย์/Postal  Code………………… 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นสามญั ของ บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) จํานวนทัง้สิน้รวม...................................หุ้น 
Being a shareholder of UNION AUCTION Public Company Limited holding a total number of ................................…. ordinary shares  

และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……..………………เสียง / and having the right to vote equal to …..………………votes   

(3) ขอมอบฉนัทะให้ /hereby appoint 

      1 ช่ือ/Name………………….……………….………………………………………..….............อายุ/Age……………....................….…...ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at….....................…ถนน/Street…….………….……………..…ตําบล/แขวง/Sub-District.……….……….........………..

อําเภอ/เขต/District …………….................…จงัหวดั/Province.....................………...…รหสัไปรษณีย์/Postal Code………………...... 

หรือ/or  

      2  ช่ือ/Name.…………………………………………….…………………………………..………อายุ/Age……….…………………………ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at …......................ถนน/Street …...................…....…………ตําบล/แขวง/ Sub-District…… ……….........……………

อําเภอ/เขต/ District ………...................….…จงัหวดั/Province.........……...........…..….รหสัไปรษณีย์/ Postal Code …………………. 

หรือ/or 

 3  นายศราวธุ  จารุจินดา            กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อาย/ุ Age  57   ปี        

         Mr. Sarawut Charuchinda    Independent Director                                            

อยู่บ้านเลขท่ี 52 ซอยพหลโยธิน4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ : ไม่มี / Conflict of Interest : No 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 

ในวนัพธุท่ี 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชมุ บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 518/28  ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา1) 

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

Only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2016 Annual 

General Meeting of Shareholders on March 30, 2016 at 10.00 hrs. at the meeting room of the company, 518/28 Ramkhamhaeng 39 

(Thepleela1), Wangthonglang, Bangkok 10310, or any adjournment thereof.  
 

  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

    In the meeting, I/We authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ourselves as follows: 

 

 

 



 

 

วาระท่ี 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2558 

Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders,held on  

27 March 2015 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เหน็ด้วย (Approve)  ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

 

วาระท่ี 2 : รับทราบรายงานประจาํปี 2558 ของคณะกรรมการ 

Agenda 2 : To acknowledge Company’s annual report of year 2015. 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

As this agenda is for information to shareholders, there will be no voting. 

วาระท่ี 3 : อนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

Agenda 3 : To consider and approve the financial statements of the Company and the auditor’s report for the year 

ending December 31, 2015. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เหน็ด้วย  (Approve)  ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

 

วาระท่ี 4 : อนุมัตกิารจัดสรรกําไรสุทธิประจาํปี 2558 และการจ่ายเงนิปันผล 

Agenda 4 : To consider and approve to allocate the profit of the Company for the year 2015 as legal reserve and 

 pay dividend. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เหน็ด้วย  (Approve)  ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

 

 

 



 

วาระท่ี 5 : พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda 5 : To consider and approve the reappointment for the existing directors and appointment of 

 directors to replace those who completed the terms. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 คน 

 To appoint all 3 directors 

 เหน็ด้วย  (Approve)  ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 To appoint each director. 

(1) 1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีววิฒันา (Assoc. Prof. Dr. Paiboon Sareewiwatthana) 

 เหน็ด้วย  (Approve)  ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

(2) นายเทพทยั ศลิา (Mr. Thepthai Sila) 

 เหน็ด้วย  (Approve)  ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

(3) รศ. ดร. มนตรี โสคตยิานรัุกษ์ (Assoc. Prof. Dr. Montri Soktiyanurak) 

 เหน็ด้วย  (Approve)  ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

วาระท่ี 6 : กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

Agenda 6 : To consider and approve the remuneration of directors. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เหน็ด้วย  (Approve)  ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

วาระท่ี 7 : อนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2559 

Agenda 7 : To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing fee for the year 

2016. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เหน็ด้วย  (Approve)  ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 



 

 

วาระท่ี 8 : อนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 66 ว่าด้วยตราประทับ 

Agenda 8:                 To consider an amendment of clause 66 of the Company’s Articles of Association  

                               regarding the Company’s Seal  

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เหน็ด้วย  (Approve)  ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda 9 : Other matter (if any). 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เหน็ด้วย  (Approve)  ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น/ Vote of the Proxy for any agenda which is not in accordance with this, 

Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder. 

 

(6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา

หรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉันทะ

มีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร/In the case that I/We have not indicated my/our intention of  vote in 

any agenda or have indicated it but not clear or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the 

matter indicates above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy shall have the right to consider and vote 

for me/us in every respect as he/she deems appropriate. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ/Any act(s) taken by the Proxy at the meeting, accept in case the Proxy dose not cast vote 

per my/our indication in the proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

 

                                                            ลงช่ือ/Signed…………………………………………………..…………….ผู้มอบฉนัทะ/Appointer 

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

 

                     ลงช่ือ/Signed ………………………………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

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

      

                     ลงช่ือ/Signed …………………………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

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



 

 

 

หมายเหต/ุRemark 

 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้/ A shareholder appointing Proxy Holder must authorize only one Proxy 

Holder to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to 

separately vote. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ/In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can 

specify the additional agenda  in the attached. 

3.   ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท คือ นายศราวุธ จารุจินดา เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น 

(รายละเอียดประวตักิรรมการอิสระดงักล่าวปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย) 
 The shareholder may appoint the independent director/audit committee of the company, Mr. Sarawut Charuchinda to be the 

proxy(details of directors as shown in the attachment). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ(แบบ ข) 

Attachment to PROXY Form (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) 

The Proxy of the shareholder of UNION AUCTION Public Company Limited. 

ในประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัพุธท่ี 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุม บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน)  เลขท่ี 

518/28  ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1)  แขวง/เขต วงัทองหลาง  กรุงเทพฯ หรือท่ีพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย As my / our proxy 

holder to attend and vote at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on March 30, 2016 at 10.00 hrs. at the 

meeting room of the company, 518 Ramkhamhaeng 39(Tepleela1), Wangthonglang, Bangkok or on the date and at the place as may 

be postponed or changed. 

ระเบียบวาระท่ี _____ : เร่ือง ___________________________________________________________________________ 

Agenda  : Subject : 

 เหน็ด้วย  (Approve)  ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี _____ : เร่ือง ___________________________________________________________________________ 

Agenda  : Subject : 

 เหน็ด้วย  (Approve)  ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี _____ : เร่ือง ___________________________________________________________________________ 

Agenda  : Subject : 

 เหน็ด้วย  (Approve)  ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 

 

                                                            ลงช่ือ/Signed…………………………………………………..…………….ผู้มอบฉนัทะ/Appointer 

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

 

                     ลงช่ือ/Signed ………………………………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

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

      

                     ลงช่ือ/Signed …………………………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 



 

   ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                          
Shareholder’s Registration No.  
 

                                 
                                  
 

(1)   ข้าพเจ้า  
            I/We                                                                                                                                                       สญัชาติ      
            อยูบ้่านเลขที ่               nationality  
            Address                  
 

 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สหการประมูล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of Union Auction Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม         หุ้น  
holding the total amount of        shares  
      หุ้นสามญั          หุ้น   
      ordinary share          shares   
     หุ้นบริุมสิทธิ         หุ้น   
      preferred share                            shares  

 
 

 แบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form) 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 (The 2016 Annual General Meeting of Shareholders) 

ณ ห้องประชมุ บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) 58/28 ซ. รามคาํแหง 39 (เทพลลีา 1)  

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

ในวนัพธุท่ี 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น 

Meeting Room, Union Auction Public Company Limited 58/28 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) 

Wangthonglang, Bangkok 10310.  

On Wednesday, March 30, 2016, at 10.00 a.m. 

 

ข้าพเจ้า …………………………………………………………………..…………. เป็นผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ ของผู้ ถือหุ้น 

บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) ได้มาเข้าร่วมประชมุดงักลา่วข้างต้น        

I/We  ………….…………………………………………………………………….. Shareholder / proxy holder of  

Union Auction Public Company Limited attend the above mentioned meeting     

            

                                                ลงช่ือ................................................... ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

                    Sign                             Meeting Attendant 

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

เพ่ือความสะดวกสาํหรับท่าน โปรดนําหนังสือฉบับนีม้าในวันประชุมด้วย และกรณีส่งหนังสือมอบฉันทะ 
ทางไปรษณีย์ กรุณาแนบเอกสารฉบับนีพ้ร้อมหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบให้ครบถ้วน 

For your convenience, please present this form on the Meeting day.  In case of sending your  
proxy form by post, please include this form with the complete proxy form and supporting documents. 
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