บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 58/128 ซอยรามคําแหง 39
(เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
บริษัทจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิ ดรับลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341
ที่ สก. 64/2559
1 มีนาคม 2559
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
CD-ROM รายงานประจําปี พร้ อมงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2558
ข้ อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
ข้ อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จดั ประชุม บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
แบบฟอร์ มลงทะเบียน (โปรดนํามาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ. ห้ องประชุม บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอย
รามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ประชุมได้ พิจารณา
ระเบี ย บวาระการประชุม ต่า งๆ และมี ม ติ ที่ ป ระชุม ปรากฏดัง รายงานการประชุม ซึ่ง ได้ จัด ส่ง ให้
กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ ว ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ซึ่ง
คณะกรรมการการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
1
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ตามสิง่ ที่สง่ มา
ด้ วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ ทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจําปี 2558 ดังรายละเอียดปรากฏตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

การลงมติ

วาระนี ้เพื่อเป็ นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทํางบ
แสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุนประจําปี ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท ที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ ทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไร
ขาดทุนประจําปี ของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี แล้ ว ดังรายละเอียดในรายงานประจําปี
2558 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2558

เพิ่มขึน้
(ลดลง)

ร้ อยละ

2557

สินทรัพย์รวม

751.10

38.18

5.36

712.93

หนี ้สินรวม

300.95

47.38

18.69

253.57

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

450.16

(9.2)

(2.00)

459.36

รายได้ รวม

724.06

2.58

0.36

721.48

กําไรสุทธิสาํ หรับปี

187.65

(14.8)

(7.31)

202.44

0.34

(0.03)

(8.10)

0.37

กําไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท/หุ้น)
การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

2

วาระที่ 4

อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2558 และการจ่ ายเงินปั นผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษัท หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทังหมด
้
โดย
ในปี 2558 บริ ษัทมีผลกําไรสุทธิรวม 187.64 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นว่าบริ ษัท
สมควรจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็ นเงินรวม 187 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 99.66 ของกําไรสุทธิปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลไปแล้ วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท คงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ายเพิ่มเติม
อีกในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษัทได้ จดั สรรกําไร
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ วในปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจ ารณาอนุมัติการจัด สรรกํ าไรและการจ่ายเงิ น ปั นผล
ประจําปี 2558 ดังนี ้
- อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.34บาท จํานวน 550 ล้ านหุ้น เป็ นเงินรวม
187 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท คงเหลือเงิน
ปั นผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 12 เมษายน 2559
- ขอให้ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรั บทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทครัง้ ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิ ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็ น
เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลจํานวน 93.50 ล้ านบาท และบริ ษัทได้ จ่ายไปแล้ วเมื่อวันที่ 8 กันยายน
2558

การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 5

เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท กําหนดให้ กรรมการบริ ษัท
ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เป็ นอัตราหนึง่ ในสามของจํานวน
กรรมการทังหมด
้
ทังนี
้ ้ กรรมการบริ ษัท ณ ปั จจุบนั มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 7 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2559 จึงมีกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี ้
1) รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา

ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

3

2) รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

3) นายเทพทัย ศิลา

กรรมการผู้จดั การ/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริ หาร

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาคุณสมบัติ
ของกรรมการแล้ ว เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังให้
้
กรรมการ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ และนายเทพทัย ศิลา
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
ข้ อ มูล ประวัติ โดยสัง เขปของบุคคลที่ ได้ รั บการเสนอชื่ อ เพื่อ พิจ ารณาเลือ กตัง้ เข้ าดํ ารงตํา แหน่ง
กรรมการบริ ษัท ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการ
้
3 ท่าน คือ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุ
รักษ์ และนายเทพทัย ศิลา กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่

การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 6

กําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท กํ า หนดว่า การจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชมผู้ถือหุ้น ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาโดยเปรี ยบเทียบข้ อมูลจากขนาดธุรกิจ
การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตของผลกําไรของบริ ษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษั ท แล้ ว เห็ น สมควรเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เสนอต่ อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ดังนี ้
- ค่าตอบแทนรายเดือนทังหมด
้
2.50 ล้ านบาท
- ค่าบําเหน็จรายปี จากผลการดําเนินงานปี 2559 ให้ ได้ รับเป็ นเงินรวม 2.60 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนที่เสนอข้ างต้ นนี ้ เป็ นค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร

4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจาณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2559 ตามที่เสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

วาระที่ 7

อนุ มัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี
2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ 2535 กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทต่อเนื่องในปี 2559 จึงเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจาณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2559
ตามรายชื่อ ดังนี ้
1. นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรื อ
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรื อ
3. นายพิสฐิ ทางธนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

พร้ อมทัง้ เสนอให้ พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ไม่เกิ นจํ านวนเงิน 1,412,500 บาท
และขอให้ พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์
พื ้นฐานทังระบบจํ
้
านวน ไม่เกิน 467,500 บาท
ทังนี
้ ้ นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ แล้ ว บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์
เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 คนตามรายชื่อข้ างต้ น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมี
ส่วนได้ เสียอื่นใดกับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี่ยวข้ อง
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ดังกล่าวข้ างต้ น จาก
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 2559 และ
กําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,412,500 บาท และค่าสอบบัญชีระบบ
คอมพิวเตอร์ อีกจํานวนไม่เกิน 467,500 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องอื่น ที่บริ ษัทจะพิจารณา
จ่ายตามจริ ง

การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 8

อนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทข้ อที่ 66 ว้ าด้ วยตราประทับ

5

การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 8

อนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทข้ อที่ 66 ว้ าด้ วยตราประทับ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็ นการส่งเสริ มภาพลักษณ์ของบริ ษัทให้ ทนั สมัย

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากบริ ษัทมีการเปลีย่ นแปลงโลโก้
และเน้ นส่งเสริ มภาพลักษณ์ของบริ ษัทที่ทนั สมัยและพัฒนา
5
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการบริ การลูกค้ าในอนาคต บริ ษัทจึงได้ เปลี่ยนแปลงตรา
ประทับของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับโลโก้ โดยในข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที่ 66 นัน้ ต้ องเปลี่ยนตรา
ประทับจากเดิม

เปลีย่ นแปลงเป็ น
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วาระที่ 9
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มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
¨³Â
ลงคะแนน
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เพื่อมีสิทธิ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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ประจําปี 2559 และมีสิทธิ ในการรั บเงินปั นผลงวดสิ ้นปี โดยให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 อย่างไรก็ตามสิทธิในการรับเงิน
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ปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ ้นอยูก่ บั ผลการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามที่ต้องการให้ บริ ษัท ชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาํ เสนอครัง้ นี ้ สามารถติดต่อส่ง
Îµµ¤¨nª®oµn°ª´¦³»¤Åo¸É investor@union-auction.com ®¦º°µÃ¦µ¦®¤µ¥Á¨ 0-
คําถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุมได้ ที่ investor@union-auction.com หรื อทางโทรสาร หมายเลข 02-9356202
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จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้น
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ลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นซึง่ บรรลุนิติภาวะหรื อ
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กรรมการอิสระของบริ ษัท (ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้ วย) เข้ าประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยโปรดกรอก
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ข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ข พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท มอบต่อเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับ
¤°®¤µ¥n°µ¦Á µo ¦nª¤¦³»¤
มอบหมายก่อนการเข้ าร่วมประชุม
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( นายเทพทัย ศิลา )
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ทะเบียนเลขที่ 0107555000341
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.04 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัท สหการประมูล จํากัด
(มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
องค์ประชุม

มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 42 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 219,056,711 หุ้น และผู้รับมอบ

ฉันทะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจํานวน 25 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 204,653,401 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 67 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 423,710,112 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 77.04 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจํานวน 550,000,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท
ในการประชุมครัง้ นี ้มีคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่วมประชุม
1. รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา

ประธานกรรมการ

2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส

ประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการ

3. นายเทพทัย ศิลา

รองประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จดั การ

4. นายวรัญ�ู ศิลา

กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดั การ

5. รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

6. รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

7. นายศราวุธ จารุจินดา

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการที่ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจและได้ ลาต่อประธานกรรมการล่วงหน้ า
1. นายสมพงษ์ ศิริกายน

กรรมการ/ กรรมการบริ หาร

ผู้บริ หารและผู้เกี่ยวข้ องทีเ่ ข้ าร่วมประชุม
1. นายบูรณิศ ยุกตะนันทน์
2. นายเกรี ยงศักดิ์ ธรรมรักษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายสํานักงานกรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

3. นายสมชัย อุดมมงคลกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

4. น.ส.ยาใจ ทองพูล

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชี และการเงิน

5. น.ส.อรนุช จีระนันตสิน

ผู้อํานวยการ ฝ่ ายบัญชี และการเงิน

6. น.ส.อัมพาพร หลักเรื องทรัพย์

เลขานุการบริ ษัท
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7. น.ส.พูนศิลป์ แก้ วจํานงค์

เลขานุการกรรมการผู้จดั การ

8. นายไพบูล ตันกูล

ผู้สอบบัญชี บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

9. น.ส.ปภาวี กังวาลพงศ์พนั ธ์

ผู้สอบบัญชี บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

10. นายสมยศ สุธีรพรชัย

ที่ปรึกษากฎหมาย

รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดการประชุม และแนะนํา
กรรมการบริ ษัท ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ที่ปรึ กษากฎหมาย และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท รวมทังมี
้ ตวั แทนจากสมาคม
ส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย คือนายภูมิรพี อนันทสิงห์ เข้ าร่ วมประชุม และเพื่อความโปร่ งใสในการนับคะแนน บริ ษัทได้ เชิ ญ
อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายหนึง่ คือ นายจักริ นทร์ พรมปราการ เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และเป็ นสักขีพยานในการ
นับคะแนน ซึง่ ดําเนินการโดยบริ ษัท ควิดแลบ จํากัด บริ ษัทผู้เชี่ยวชาญในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังมอบให้
้
นาย
สมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึ กษากฎหมาย เป็ นผู้ดําเนินการประชุมในครัง้ นี ้ ในการประชุมมีวาระที่ต้องพิจารณา 8 วาระ ส่วน
วาระที่ 9 เป็ นวาระเรื่ องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นมีคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ สามารถถามได้ ตามวาระนันๆ
้ แต่หากเป็ น
คําถามที่นอกเหนือจากวาระ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นถามในวาระที่ 9 เรื่ องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นต้ องการถามคําถามหลังจากจบการ
ประชุมแล้ ว กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทยินดีให้ คําตอบ
ก่อนเข้ าสูก่ ารพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ที่ปรึ กษากฎหมายได้ ชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั ิในการประชุม
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้ ที่ประชุมรับทราบดังนี ้
1. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ออกเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถือ โดยนับคะแนน
เสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงมติใดๆหรื อการอนุมตั ิในกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทหรื อกรณีอื่นตามที่กฎหมายกําหนดไว้
3. ในการนับคะแนนเสียงลงมติใดๆในแต่ละวาระนัน้ จะสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง หากมีขอให้ ยกมือขึ ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนับ
คะแนนเสียงที่ใช้ เป็ นมติในที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไม่ยกมือหรื อไม่สง่ บัตรลงคะแนน
ให้ ถือว่าเป็ นการเทคะแนนเห็นด้ วยทังหมดตามที
้
่เสนอ ทังนี
้ ้ในบัตรลงคะแนนต้ องมีการลงลายมือชื่อ
ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
4. กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเอาการออกเสียง
ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะเป็ นคะแนนเสียงที่ใช้ นบั เป็ นมติที่ประชุม
5. กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและออกเสียงลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ ตามทีเ่ ห็นสมควร การออกเสียง
ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจะใช้ วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง
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6. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มาสายเกินกว่าเวลาที่กําหนด สามารถลงทะเบียนและเข้ าร่ วมประชุมได้
แต่จะมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ในวาระที่เหลือเท่านัน้
7. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีความจํ าเป็ นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้ วเสร็ จ
สามารถลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพร้ อมลงลายมือชื่อไว้ ล่วงหน้ าในแต่ละวาระ แล้ วฝากบัตร
ลงคะแนนไว้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
8. สําหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียจะไม่นบั เป็ นฐานในการคิดคะแนน ยกเว้ นในวาระที่ 2 เป็ นการ
รายงานให้ ที่ประชุมทราบจึงไม่ต้องลงมติ และวาระที่ 6 เป็ นวาระที่ต้องผ่านด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมส่วนวาระที่ 9 แล้ วแต่กรณีวา่ ผู้ถือหุ้นจะเสนอ
เรื่ องใดให้ ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นๆ นอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้น ผู้ถือหุ้นนันจะต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัท หรื อเท่ากับ 183,333,333 หุ้น
มีผ้ ถุ ือหุ้นทะยอยมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 14 รายรวมเป็ น 81 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 430,229,813 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 78.22

ของจํ า นวนหุ้ นที่ จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท จํ า นวน

550,000,000

หุ้ น

และที่ประชุมได้ เริ่ มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าได้ มกี ารบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
แล้ ว ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้ มีการจัดส่งไปให้ ท่านผู้ถือหุ้น
พิจารณาล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ที่ 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 ซั ก ถ า ม เ พิ่ ม เ ติ ม ห รื อ ไ ม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2557 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย 430,229,713 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง

100 เสียง
0 เสียง
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วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจําปี 2557
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายบูรณิศ ยุกตะนันทน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายสํานักงานกรรมการ
ผู้จดั การ เป็ นผู้เสนอผลการดําเนินงานตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ซึง่ ได้ มีการจัดส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว โดยผลการดําเนินงานในปี 2557 เปรี ยบเทียบกับปี 2556
สรุปได้ ดงั นี ้
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท ประกอบด้ วย
ปี 2556

ปี 2557

%

รายได้

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ เปลีย่ นแปลง

รายได้ จากการประมูล
- รถยนต์
- รถจักรยานยนต์
- ค่าขนย้ าย

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

รายได้ อื่นๆ

8.10

1.71

11.61

1.61

43.38

รวม

474.77

100.00

721.48

100.00 51.96

• สรุ ปรายได้ รวม ปี

2557 เท่ากับ 721.48 ล้ านบาท เปลีย่ นแปลงจาก 474.77 ล้ านบาทในปี 2556 หรื อเพิ่มขึ ้น

ร้ อยละ 51.96
• ด้ านต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายรวม ปี

2557 เท่ากับ 467.71 ล้ านบาท เปลี่ยนแปลงจาก 387.42 ล้ านบาทในปี

2556 หรื อเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 20.72
• กําไรขันต้
้ นในปี

2557 เท่ากับ 361.49 ล้ านบาท เปลี่ยนแปลงจาก 188.64 ล้ านบาทในปี 2556 หรื อเพิ่มขึ ้น

ร้ อยละ 91.64
• กําไรสุทธิ ในปี

2557 เท่ากับ 202.43 ล้ านบาท เปลี่ยนแปลงจาก 69.57 ล้ านบาทในปี 2556 หรื อเพิ่มขึ ้น

ร้ อยละ 190.99
ที่ปรึกษากฎหมายได้ สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้
ที่ปรึ กษากฎหมายแจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี 2557 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 จึงขอให้ ที่ประชุมรับทราบผลการ
ดําเนินงานและรายงานประจําปี 2557 ดังกล่าว
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี 2557
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วาระที่ 3 อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายบูรณิศ ยุกตะนันทน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายสํานักงานกรรมการ
ผู้จดั การ เป็ นผู้นําเสนองบการเงินประจําปี ของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี แล้ ว ดังรายละเอียดในรายงานประจําปี
2557 ที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะของบริ ษัท

2556

2557

เ พิ่ ม ขึ ้ น
ร้ อยละ
(ลดลง)

สินทรัพย์รวม

695.20

712.93

17.73

2.55

หนี ้สินรวม

306.27

253.57

(52.70)

(17.21)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

388.92

459.36

70.44

18.11

รายได้ รวม

474.77

721.48

246.71

51.96

กําไรสุทธิสาํ หรับปี

69.57

202.44

132.87

190.99

กําไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท/หุ้น)

0.15

0.37

0.22

146.67

ที่ปรึกษากฎหมายได้ สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถุ ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก
ที่ปรึกษากฎหมายแจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิและรับรอง
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สําหรับรอบปี บัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ดังกล่าวข้ างต้ น จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สําหรับรอบปี
บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย 430,234,814 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

* วาระนี ้มีผ้ ถุ ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จากเดิม 81 ราย
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วาระที่ 4 อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2557 และการจ่ายเงินปั นผล
ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 ดังนี ้
• อนุม ัติ ก ารจัด สรรทุน สํา รองตามกฎหมาย

อีกจํ านวน 3,767,672 บาท ซึ่งทําให้ บริ ษัทมีทุนสํารองตาม

กฎหมาย จํานวนรวม 13,750,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
• อนุมต
ั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี

2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ0.34 บาท จํานวน 550 ล้ านหุ้น เป็ น

จํานวนเงินรวม 187 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกําไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2557 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 92.37 ของ
กําไรสุทธิปี 2557 ซึง่ บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปั นผล
ที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท
• ขอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่

5/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายระหว่าง
กาลจํานวน 82.50 ล้ านบาท และบริ ษัทได้ จ่ายไปแล้ วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557
• เงินปั นผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท ได้ กําหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับเงิน

ปั นผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 เมษายน 2558
ประธานที่ประชุม ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลอย่างสมํ่าเสมอ ปี ละ 2 ครัง้ และ
ขณะนี ้บริ ษัทยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนก้ อนใหญ่ในการขยายงาน บริ ษัทจึงยังมีเงินเพียงพอในการ
ดําเนินงานและสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สงู กว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่ตงไว้
ั ้ ได้
ที่ปรึกษากฎหมายได้ สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
มีผ้ ถุ ือหุ้นสอบถามว่าการตังสํ
้ ารองตามกฎหมายของบริ ษัทครบตามที่กฎหมายกําหนดหรื อยัง
ประธานฯตอบว่า ณ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีทนุ สํารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนตามที่กฎหมาย
กําหนดแล้ ว ในปี 2558 นี ้จึงไม่ต้องกันกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายอีก และสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เต็มที่
มากขึ ้น เว้ นแต่บริษัทจะมีการลงทุนในโครงการใหญ่ที่จําเป็ นต้ องกันเงินกําไรส่วนหนึง่ ไว้ ลงทุน
มี ผ้ ุ ถื อ หุ้ นอี ก ท่ า นหนึ่ ง สอบถามว่ า ณสิ น้ ปี 2557 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมเพิ่ ม ขึ น้ แต่ มี ห นี ส้ ิ น ลดลง
ประธานฯ อธิบายว่า บริ ษัทได้ บริ หารจัดการให้ หนี ้สินมีน้อยที่สดุ ตัวเลขหนี ้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ส่วนใหญ่
เป็ นเจ้ าหนี ้ค่ารถซึ่งบริ ษัทต้ องจ่ายคืนเมื่อได้ รับเงินค่ารถจากผู้ประมูลซื ้อรถ จึงเป็ นหนีท้ ี่ไม่มีภาระดอกเบีย้
ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์อยู่ 4.80 ล้ านบาท และได้ ชําระหมดแล้ ว ณ ปั จจุบนั บริ ษัทจึงปลอด
จากหนี ้ที่มีภาระดอกเบี ้ย รวมทังมี
้ สภาพคล่องทางการเงินสูง
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย อีกจํานวน 3,767,672 บาท
และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย 430,234,814 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

วาระที่ 5 เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตําแหน่งตามวาระ
ที่ปรึ กษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริ ษัท ณ ปั จจุบนั มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 8 คน ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 จึงมีกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี ้
1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส

ประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการ

3. นายสมพงษ์ ศิริกายน

กรรมการ

เนื่องจากนายสมพงษ์ ศิริกายน แจ้ งต่อคณะกรรมการบริ ษัทว่าไม่ประสงค์จะดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหนึง่ คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
2
ท่าน คือ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และนายสุวิทย์ ยอดจรัส กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เนื่ อ งจากบุค คลดัง กล่า วเป็ นผู้มี ค วามรู้ ความสามารถ และมี ป ระสบการณ์ อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ดําเนินงานของบริ ษัท ข้ อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตังเข้
้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัททัง้ 2 ท่านดังกล่าว ได้ จดั ส่งให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการดั
้
งกล่าว
โดยการลงมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดี วาระนีจ้ ะพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติตามลําดับ ดังต่อไปนี ้
5.1 รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังรศ.ดร.เสาวณี
้
ย์ ไทยรุ่ งโรจน์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย 430,278,390 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
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ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

* วาระนี ้มีผ้ ถุ ือหุ้นมาเข้ าเข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จากเดิม 84 ราย
5.2 นายสุวิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังนายสุ
้
วิทย์ ยอดจรัส กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีก
วาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย 430,278,390 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

ที่ปรึกษากฎหมายสรุปต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทชุดปั จจุบนั จึงประกอบด้ วย 7 ท่าน ดังนี ้
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส
ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการ
3. นายเทพทัย ศิลา
รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
4. นายวรัญ�ู ศิลา
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ
5. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายศราวุธ จารุจินดา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
วาระที่ 6 กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ปรึ กษากฎหมายแจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาโดยเปรี ยบ
เทียบข้ อมูลจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตของผลกําไรของบริ ษัท และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัท แล้ วเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ดังนี ้
• ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับปี
• ค่าบําเหน็จรายปี

2557 โดยรวมแล้ วไม่เกิน 2.31 ล้ านบาท

จากผลการดําเนินงานปี 2557 ให้ ได้ รับเป็ นเงินรวม 2.60 ล้ านบาท

ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนที่เสนอข้ างต้ นนี ้ เป็ นค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร
และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจาณาแล้ วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2558 ตามที่เสนอ
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ประธานที่ประชุมได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการในปี 2558 ขออนุมตั ิจ่ายในอัตรา
เท่ากับปี 2557 และได้ ตงงบประมาณเผื
ั้
่อเพิ่มกรรมการอีก 2 ท่านไว้ ด้วย ส่วนค่าบําเหน็จรายปี ที่ขออนุมตั ินนั ้
พิจารณาจากผลการดําเนินงานปี 2557 ที่เพิ่มขึ ้นอย่างมากจากปี ก่อนหน้ า
ที่ปรึกษากฎหมายได้ สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจําปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย 430,273,390 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม

งดออกเสียง
บัตรเสีย

5,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม

วาระที่ 7 อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2558
ที่ปรึกษากฎหมายแจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเห็นชอบ
คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทต่อเนื่องในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษัทจึงขอเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2558 ตามรายชื่อ ดังนี ้
1. นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรื อ
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรื อ
3. นายพิสฐิ ทางธนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

พร้ อมทัง้ เสนอให้ พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ประจํ าปี 2558 เป็ นจํ านวนเงิ น 1,250,000 บาท ซึ่งไม่รวม
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องอื่น ที่บริ ษัทจะพิจารณาจ่ายตามจริ ง โดยค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเพิ่มขึ ้นจากค่าสอบบัญชีปี
2557 เป็ นเงิน 200,000 บาท หรื อเท่ากับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ19.05 เนื่องจากบริ ษัทมีรายการธุรกรรมการค้ าเพิ่มขึ ้น
กว่าปี ก่อนมาก
ทังนี
้ ้ นอกจากค่าตอบแทนในรู ปค่าสอบบัญชีและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ แล้ ว บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 คนตามรายชื่อข้ างต้ น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียอื่นใด
กับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี่ยวข้ อง
ก่อนที่จะลงมติ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่ง
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับผู้สอบบัญชีเพราะทุกไตรมาส ผู้สอบบัญชีต้องมารายงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่อที่ประชุมว่าหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผู้พิจารณารายงานทางการเงิน และงบการเงินของบริ ษัทที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทานหรื อตรวจสอบว่ามีความ
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ถูกต้ อง เพียงพอ น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ บริ ษัทไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นสํานักงาน
สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีทีมงานและผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ และความทุ่มเทใน
การตรวจสอบงบการเงินอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าสอบบัญชีที่เสนอมาในปี นี ้ ถึงแม้ จะเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน แต่ถือว่ามี
ความเหมาะสม เนื่ อ งจากปริ ม าณงานและธุ ร กรรมที่ เ พิ่ ม ขึน้ มากจากการขยายธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ดัง นัน้
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ เลือกผู้สอบบัญชีข้างต้ นจากบริ ษัทไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทต่อเนื่องในปี 2558
ที่ปรึกษากฎหมายได้ สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2558
ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย 430,353,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง

งดออกเสียง
บัตรเสีย

5,000 เสียง
0 เสียง

* วาระนี ้มีผ้ ถุ ือหุ้นมาเข้ าเข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 87 ราย
วาระที่ 8 อนุมตั ิการกําหนดกรอบวงเงินการอนุมตั ิเครดิตแก่ลกู ค้ า
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทมีการขยายงาน เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ บริ ษัทสามารถทําธุรกิจได้
คล่องตัว และเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทังเป็
้ นการเพิ่มกําลังซื ้อให้ กบั ลูกค้ า คณะกรรมการจึงเห็น
ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิกําหนดวงเงินการให้ เครดิตแก่ลกู ค้ าของบริ ษัทรวมกันทุกรายแล้ วไม่
เกิน 300 ล้ านบาท สําหรับการอนุมตั ิให้ เครดิตแก่ลกู ค้ าแต่ละรายให้ เป็ นไปตามมติคณะกรรมการ เรื่ องอํานาจ
การอนุมตั ิเครดิตให้ แก่ลกู ค้ า
ประธานที่ประชุมอธิบายเพิ่มเติมว่า ในการทําธุรกิจของบริ ษัท มีบริ ษัทผู้นํารถมาประมูลบางบริ ษัท ต้ องมาเป็ น
ผู้ประมูลรถเองเพื่อรักษาระดับราคารถ บริ ษัทเหล่านี ้เป็ นบริ ษัทใหญ่ที่มีความมัน่ คง และเป็ นคู่ค้ากับบริ ษัทมา
นาน และยังไม่มีประวัติผิดนัดชําระหนี ้กับทางบริ ษัท แต่มีเงื่อนไขการชําระเงินให้ กบั บริ ษัทเกินกว่า 4 วันทําการ
ซึง่ ถือเป็ นการให้ เครดิต ซึ่งขณะนี ้ บริ ษัทมีลกู ค้ าประเภทนี ้ในวงเงินรวมประมาณ 10 – 20 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เพื่อ
รองรั บการขยายตัวของธุรกิ จในอนาคตจึงเห็นควรเสนอขออนุมตั ิกําหนดวงเงิ นการให้ เครดิตแก่ลกู ค้ าของ
บริ ษัทรวมกันทุกรายเผื่อไว้ ไม่เกิน 300 ล้ านบาท
ที่ปรึกษากฎหมายได้ สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับ
การอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หน้ า 10/11

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามที่คณะกรรมการเสนอ กําหนดวงเงินการให้ เครดิตแก่ลกู ค้ าของบริ ษัท
รวมกัน ทุก รายแล้ ว ไม่เ กิ น 300 ล้ า นบาท และสํ า หรั บ การอนุมัติ ใ ห้ เ ครดิ ต แก่ ลูก ค้ า แต่ ล ะรายให้ เ ป็ นไปตามมติ
คณะกรรมการ เรื่ องอํานาจการอนุมตั ิเครดิตให้ แก่ลกู ค้ า ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติเห็นด้ วย 430,353,526 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง

งดออกเสียง
บัตรเสีย

5,000 เสียง
0 เสียง

* วาระนี ้มีผ้ ถุ ือหุ้นมาเข้ าเข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 89 ราย
วาระที่ 9 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ระหว่างนี ้มีผ้ ถุ ือหุ้นมาเข้ าเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 90 ราย เป็ น 92 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น
430,376,526 หุ้น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องให้ ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเชิญให้ ผ้ หู ้ นุ แสดงความคิดเห็น หรื อซักถามเรื่ องต่างๆ เพิ่มเติม
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามว่าในเรื่ องการต่อต้ านการทุจริ ตและคอรับชั่น บริ ษัทได้
ดําเนินการอย่างไรบ้ าง
ประธานที่ประชุม ได้ ชี ้แจงว่า ในการดําเนินงานของบริ ษัท ได้ เน้ นเรื่ องความโปร่ งใสและธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการ
บริ ษั ท มี ก ารหารื อ ที่ จ ะไม่ส นับ สนุน การคอรั บ ชั่น ในทุก ระดับ และมอบให้ ร ศ.ดร. เสาวณี ย์ ไทยรุ่ ง โรจน์ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบกล่าวชี ้แจงเพิ่มเติมว่าแต่เดิมการจะได้ รถมาประมูลจํานวนมาก บริ ษัทต้ องจ่ายค่าคอมมิชชั่น
ให้ กบั บุคคลธรรมดาภายนอกที่จัดหารถให้ บริ ษัท ต่อมาบริ ษัทมีนโยบายที่จะไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ กบั บุคคลธรรมดา
ภายนอกโดยจะจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ให้ กับนิติบคุ คลเท่านัน้ ในช่วงแรกมีความกังวลว่านโยบายนี ้จะทําให้ บริ ษัทอยู่รอด
หรื อไม่ แต่ก็พิสจู น์ได้ แล้ วว่าการทําธุรกิจที่โปร่งใสสามารถทําให้ บริ ษัทมีการเติบโตทางธุรกิจ และมีความมัน่ คงได้
ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึง่ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเดินทางมาร่วมประชุมไม่สะดวก เนื่องจากไม่มีรถประจําทางผ่าน
ประธานที่ประชุมรับจะดําเนินการให้ มีความสะดวกมากขึ ้นในคราวต่อๆไป โดยจะจัดให้ มีรถรับส่งนัดหมายในจุดที่สะดวก
ต่อการเดินทาง
เมื่อไม่มีผ้ ซู กั ถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุมและ
กล่าวปิ ดประชุมเวลา 10.57 น.
ลงชื่อ

- ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา - ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา)

ลงชื่อ - อัมพาพร หลักเรื องทรัพย์ - ผู้บนั ทึกการประชุม
(น.ส.อัมพาพร หลักเรื องทรัพย์)
หน้ า 11/11

ข้ อมูลประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล

รศ. ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ

อายุ

61 ปี

จํานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัท*

500,000 ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 19 มกราคม 2559

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญาเอก

สาขาการเงิน University of Mississippi, USA

ปริ ญญาโท (เกียรตินิยม) บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี

วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่ านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุ่น 12/2544

ประสบการณ์ ทาํ งาน

2557- ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จากัด
2556 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
2555 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.สหการประมูล
2554 – 2555

กรรมการตรวจสอบ บมจ.สหการประมูล

2555 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ยู เอซี โกลบอล จํากัด
2545 – 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน

2544 – 2558

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรี ซิชนั่

2527 – ปั จจุบนั รองศาสตราจารย์ระดับ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
2531 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. บี อาร์ ซี เอส
2536 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. บี แอนด์ พี เซอร์ วสิ เซส
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/

- กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

5 แห่ง

ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

3 แห่ง

- กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ –ไม่ม-ี
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ

- ไม่มี –

‘* นางวราณี เสรี ววิ ฒ
ั นา ภรรยา รศ. ดร. ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา ถือหุ้น AUCT จํานวน 6.7 ล้ านหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด 19
มกราคม 2559

--

ข้ อมูลประวัติโดยสั งเขปของกรรมการบริษัท

ชื่อ – สกุล

นายเทพทัย ศิลา

ตําแหน่ ง

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

อายุ

56 ปี

จํานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัท*

17,899,000 หุ้น
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 19 มกราคม 2559

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การผ่ านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

หลักสูตร DAP:

ประสบการณ์ ทาํ งาน

2556 – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่ บมจ. สหการประมูล
2534 – 2556
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บมจ. สหการประมูล
2541 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ.สหการโฮลดิ ้ง

Director Accreditation Program รุ่นที่ 100/2013

2553 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ.แอท 800
2553 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ.ปลิซซ์ เขาค้ อ
2536 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ.เขาค้ อไฮแลนด์ รี สอร์ ท
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/

- กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

4 แห่ง

- กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ 2 แห่ง
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ

- ไม่มี –

* นาง วิภา ศิลา ภรรยา นายเทพทัย ศิลา ถือหุ้น AUCT จํานวน 5 ล้ านหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด 19 มกราคม 2559

ข้ อมูลประวัติโดยสั งเขปของกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ตําแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

อายุ

59 ปี

จํานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัท

- ไม่มี -

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญาเอก

สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA

ปริ ญญาโท

สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA

ปริ ญญาตรี

สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่ านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008

ประสบการณ์ ทาํ งาน

2558 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก. เมกาเคม (ประเทศไทย)
2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิรซ
2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีวีทนั เดอร์
2554 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.สหการประมูล
2555 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค
2555 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บจก.เอส.พี.ซี.พรี เชียสเมททอล
2553 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก.เลิร์นเทค
2553 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก.สเปเชียลตี ้ เท็ค คอร์ ปอเรชัน่
2551 – 2555

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้ าส์

2551 – 2553

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บมจ.เอเชียกรี นเอนเนอจี

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/

- กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

5 แห่ง

ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

4 แห่ง

- กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ –ไม่ม-ี
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ

- ไม่มี –

ข้ อมูลประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล

นายศราวุธ จารุจินดา

ตําแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ

57 ปี

จํานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัท

- ไม่มี -

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญาโท

Business Administration-Finance University of
Mississippi, USA

ปริ ญญาตรี

สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่ านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุ่น 31/2003

ประสบการณ์ ทาํ งาน

2556 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
2555 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บมจ.สหการประมูล
2555 – ปั จจุบนั ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ/กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/กรรมการสินเชื่อรายใหญ่
และทรัพย์รอขาย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
2554 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ บจก.สํานักกฎหมายเอราวัณ

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/

- กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

2 แห่ง

ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

2 แห่ง

มี-

- กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ –ไม่

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ

- ไม่มี -

สรุ ปข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การเรียกประชุม
ข้ อ 44 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชี
ของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ ซึง่ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํา มีดงั ต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
(7) กิจการอื่นๆ (ถ้ ามี)
ข้ อ 45 ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน
ซึ่ง มี ห้ ุน นับ รวมกัน ได้ ไ ม่น้ อ ยกว่า 1 ใน 10 ของจํ า นวนหุ้น ที่ จํ า หน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดจะเข้ า ชื่ อ กัน ทํ า หนัง สือ ขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 46 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
องค์ ประชุม
ข้ อ 48 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรื อไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดแล้
้
วแต่จํานวนใดจะน้ อยกว่ากัน และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับ
ไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
การมอบฉันทะ
ข้ อ 47 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นซึง่ บรรลุนิติภาวะเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ
มอบฉันทะจะต้ องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัดกําหนด
โดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ประชุม และอย่างน้ อยได้ มีรายการดังต่อไปนี ้
(1) จํานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(3) ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
ข้ อ 50 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) การวินิจฉัยชีข้ าดและลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียง
ลงคะแนนนันจะกระทํ
้
าด้ วยวิธีใด ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียงเสมอ
(2) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
(3) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้ เช่ากิ จการของบริ ษัททัง้ หมดหรื อบางส่วนที่สําคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันนอกจากการ
้
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
การลงคะแนนลับอาจจะกระทําได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนโดยให้ นบั หุ้น
หนึง่ เป็ นเสียงหนึง่
คณะกรรมการ
ข้ อ 21 บริ ษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดําเนินกิจการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้ อ 23 กรรมการนันให้
้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ในการเลือกกรรมการอาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละคนหรื อคราวละหลายคน
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตาม (1)
ทังหมด
้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ เสียงข้ างมาก บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้
ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับ
การเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ ู
เป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 24 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่มอี ยูท่ งหมด
ั้
ถ้ า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับ 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั สลากหรื อตกลงกันใน
คณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปี ต่อๆไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระในข้ อนี ้อาจได้ รับเลือกตังกลั
้ บเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้

วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัท ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ซึง่ เป็ นแบบง่าย และแบบ ข ซึง่ เป็ นแบบที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
และชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ ว่าจะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น
หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระซึง่ บริ ษัทได้ มอบหมายไว้ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งรับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี ้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นนันออก
้
นอกห้ องประชุมชัว่ คราวก็ได้
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริษัท จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุมประมาณ 1 ชัว่ โมง โดยจะเริ่ มเปิ ดรับลงทะเบียนตังแต่
้
เวลา 9.00 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุม บริษัท สหการประมูล จํากัด(มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา1) แขวง/เขต
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมกันนี ้
หลักฐานแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ (แล้ วแต่กรณี) ก่อนเข้ าประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
• แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมที่ได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
• เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึง่ ปรากฏภาพถ่าย ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะ
• แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมที่ได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ซึง่ ได้ กรอกข้ อความครบถ้ วนถูกต้ องและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
พร้ อมทังติ
้ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
• สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
• เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ1
ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1. กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
• แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมที่ได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
• สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ตามข้ อ 1
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 30 วัน ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล
พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนัน้ (ถ้ ามี) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุม มี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีมอบฉันทะ
• แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมที่ได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
• หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม ซึง่ ได้ กรอกข้ อความครบถ้ วนถูกต้ องและลงลายมือ
ชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมทังติ
้ ดอากรแสตมป์ 20 บาท

• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 30 วัน ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล
(กรรมการ) พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คลนัน้ (ถ้ ามี) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
• สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
• เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาข้ อ1

ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
ผู้ถือหุ้น
บุคคลธรรมดา
มาด้ วยตนเอง

นิติบคุ คล
มอบฉันทะ

มอบฉันทะ
ตรวจเอกสาร

ตรวจเอกสาร
- หนังสือมอบฉันทะ และอากรแสตมป์
- สําเนาบัตรประจําตัวผู้มอบ- เซ็นรับรอง
- แบบฟอร์ มลงทะเบียน

- หนังสือมอบฉันทะ และอากรแสตมป์
- สําเนาบัตรประจําตัวผู้มอบ- เซ็นรับรอง

ุ คล- เซ็นรับรอง พร้ อม
- หนังสือรับรองนิติบค
ประทับตรา (ถ้ ามี)
- แบบฟอร์ มลงทะเบียน

ลงทะเบียน
- แบบฟอร์ มลงทะเบียน
- แสดงบัตรประจําตัว

ลงทะเบียน
- เอกสารข้ างต้ น
- แสดงบัตรประจําตัวผู้รับมอบ

รับบัตรลงคะแนน และลงนามร่วมประชุม
เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ตามลําดับวาระ
บัตรลงคะแนน*
การลงคะแนนเสียง - เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
โดยยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
(ผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ มู อบฉันทะลงคะแนนไว้ แล้ ว
จะไม่ได้ รับบัตรลงคะแนน และไม่ต้องออกเสียงอีก)
ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติตอ่ ที่ประชุม
* เมื่อเลิกประชุม ขอให้ ทกุ ท่านส่งบัตรลงคะแนนทีเ่ หลืออยูค
่ ืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท

แผนที่สถานที่จดั ประชุม
บริ ษัท.สหการประมุล จํากัด (มหาชน)
518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา1) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. (02) 934-7344-8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy (Form A)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท/Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่/Made at………….……………………………………
วันที่/Date……………เดือน/Month………………..……พ.ศ/Year.………..…
(1) ข้ าพเจ้ า/I/We…………………………........…………………………….….….…สัญชาติ/Nationality…………….........................................…
อยู่บ้านเลขที่/Reside at…..................……ถนน/Street…………………….…..………ตําบล/แขวง/Sub-District.…………...................………….
อําเภอ/เขต/District ………….…….......…..…จังหวัด/Province.......................................…..…รหัสไปรษณีย์/Postal Code.…............................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญ ของ บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) จํานวนทังสิ
้ ้นรวม...................................หุ้น
Being a shareholder of UNION AUCTION Public Company Limited holding a total number of ................................…. ordinary shares
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……..………………เสียง / and having the right to vote equal to …..………………votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ /hereby appoint
 1ชื่อ/Name……………………....…………….………………………..………….….............อายุ/Age……………..……..................….… ปี
อยู่บ้านเลขที่/Reside at….....................…ถนน/Street…….………….……………..…ตําบล/แขวง/Sub-District.……….……….........………..…
อําเภอ/เขต/District …………….................…จังหวัด/Province.....................………...…รหัสไปรษณีย์/Postal Code………………...........
หรื อ/or
 2ชื่อ/Name……………………....…………….………………….….....................................อายุ/Age……………..……..................….… ปี
อยู่บ้านเลขที่/Reside at….....................…ถนน/Street……………….………………...ตําบล/แขวง/Sub-District………………….....………….…
อําเภอ/เขต/District ……………..…............…จังหวัด/Province...................…….…...…รหัสไปรษณีย์/Postal Code………..……............
หรื อ/or
3 นายศราวุธ จารุ จินดา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ/ Age 57 ปี
Mr. Sarawut Charuchinda
Independent Director
อยู่บ้านเลขที่ 52 ซอยพหลโยธิน4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
การมีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี / Conflict of Interest : No
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ. ห้ องประชุม บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
/ Any act(s) taken by the Proxy at the meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.
ลงชื่อ/Signed……………………………………………………..…………….ผู้มอบฉันทะ/Appointer
(…...…..………………………….……………………..……..…)
ลงชื่อ/Signed...………………………………….……………………………….ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.……….…….……..………………..……………….…………..)

หมายเหตุ/ Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20

บาท/Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่/Made at…………….………………………………
วันที่/Date…………เดือน/Month………………..……พ.ศ/Year.………..……..……
(1) ข้ าพเจ้ า/I/We…………………………..………………….....……………………...…สัญชาติ/Nationality………….........................................
อยู่บ้านเลขที่/Reside at….......................ถนน/Street………………………………….…ตําบล/แขวง/Sub-District…………………………………
อําเภอ/เขต District ……………...........……….…….…จังหวัด/Province…….………......................รหัสไปรษณีย์/Postal Code…………………
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญ ของ บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) จํานวนทังสิ
้ ้นรวม...................................หุ้น
Being a shareholder of UNION AUCTION Public Company Limited holding a total number of ................................…. ordinary shares
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……..………………เสียง / and having the right to vote equal to …..………………votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ /hereby appoint
1 ชื่อ/Name………………….……………….………………………………………..….............อายุ/Age……………....................….…...ปี
อยู่บ้านเลขที่/Reside at….....................…ถนน/Street…….………….……………..…ตําบล/แขวง/Sub-District.……….……….........………..
อําเภอ/เขต/District …………….................…จังหวัด/Province.....................………...…รหัสไปรษณีย์/Postal Code………………......
หรื อ/or
2 ชื่อ/Name.…………………………………………….…………………………………..………อายุ/Age……….…………………………ปี
อยู่บ้านเลขที่/Reside at …......................ถนน/Street …...................…....…………ตําบล/แขวง/ Sub-District…… ……….........……………
อําเภอ/เขต/ District ………...................….…จังหวัด/Province.........……...........…..….รหัสไปรษณีย์/ Postal Code ………………….
หรื อ/or
 3นายศราวุธ จารุ จินดา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ/ Age 57 ปี
Mr. Sarawut Charuchinda
Independent Director
อยู่บ้านเลขที่ 52 ซอยพหลโยธิน4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
การมีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี / Conflict of Interest : No
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ. ห้ องประชุม บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
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) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In the meeting, I/We authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ourselves as follows:

วาระที่ 1 :
Agenda 1 :

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
To consider and certify the minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders,held on
27 March 2015
(1)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (Approve)

ไม่เห็นด้ วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 2 :
Agenda 2 :

รับทราบรายงานประจําปี 2558 ของคณะกรรมการ
To acknowledge Company’s annual report of year 2015.
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this agenda is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 3 :

อนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรั บรอบปี บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
To consider and approve the financial statements of the Company and the auditor’s report for the year
ending December 31, 2015.

Agenda 3 :
(1)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (Approve)

วาระที่ 4 :
Agenda 4 :

ไม่เห็นด้ วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

อนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2558 และการจ่ ายเงินปั นผล
To consider and approve to allocate the profit of the Company for the year 2015 as legal reserve and
pay dividend.
(1)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (Approve)

ไม่เห็นด้ วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 5 :
Agenda 5 :

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the reappointment for the existing directors and appointment of
directors to replace those who completed the terms.
(1)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
การแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 คน
To appoint all 3 directors
เห็นด้ วย (Approve)

ไม่เห็นด้ วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
To appoint each director.
(1) 1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒ
ั นา (Assoc. Prof. Dr. Paiboon Sareewiwatthana)
เห็นด้ วย (Approve)

ไม่เห็นด้ วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

(2) นายเทพทัย ศิลา (Mr. Thepthai Sila)
เห็นด้ วย (Approve)

ไม่เห็นด้ วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

(3) รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ (Assoc. Prof. Dr. Montri Soktiyanurak)
เห็นด้ วย (Approve)
วาระที่ 6 :
Agenda 6 :

ไม่เห็นด้ วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

กําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
To consider and approve the remuneration of directors.
(1)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (Approve)

วาระที่ 7 :
Agenda 7 :

ไม่เห็นด้ วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

อนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2559
To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing fee for the year
2016.
(1)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (Approve)

ไม่เห็นด้ วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 8 :
Agenda 8:

อนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทข้ อที่ 66 ว่ าด้ วยตราประทับ
To consider an amendment of clause 66 of the Company’s Articles of Association
regarding the Company’s Seal
(1)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (Approve)

วาระที่ 9
Agenda 9 :

ไม่เห็นด้ วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Other matter (if any).
(1)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (Approve)
ไม่เห็นด้ วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น/ 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร/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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ/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.
ลงชื่อ/Signed…………………………………………………..…………….ผู้มอบฉันทะ/Appointer
(…...…..………………………….……………………..…)
ลงชื่อ/Signed ………………………………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.……….…….……..………………..……………….……)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.……….…….……..………………..……………….……)

หมายเหตุ/Remark
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ 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. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ของบริ ษัท คือ นายศราวุธ จารุ จินดา เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
(รายละเอียดประวัตกิ รรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย)
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).

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข)
Attachment to PROXY Form (Form B.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of UNION AUCTION Public Company Limited.
ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ. ห้ องประชุม บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) เลขที่
518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง/เขต วังทองหลาง กรุ งเทพฯ หรื อที่พงึ จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย 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.
ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่ อง ___________________________________________________________________________
Agenda :

Subject :
เห็นด้ วย (Approve)

ไม่เห็นด้ วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่ อง ___________________________________________________________________________
Agenda :

Subject :
เห็นด้ วย (Approve)

ไม่เห็นด้ วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่ อง ___________________________________________________________________________
Agenda :

Subject :
เห็นด้ วย (Approve)

ไม่เห็นด้ วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.
ลงชื่อ/Signed…………………………………………………..…………….ผู้มอบฉันทะ/Appointer
(…...…..………………………….……………………..…)
ลงชื่อ/Signed ………………………………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.……….…….……..………………..……………….……)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.……….…….……..………………..……………….……)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Registration No.

(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่
Address

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
being a shareholder of Union Auction Public Company Limited (“The Company”)

สัญชาติ
nationality

โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
holding the total amount of

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

shares

หุ้น
หุ้น

ordinary share

shares

preferred share

shares

แบบฟอร์ มลงทะเบียน (Registration Form)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 (The 2016 Annual General Meeting of Shareholders)
ณ ห้ องประชุม บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 58/28 ซ. รามคําแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ในวันพุธที่ 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.

ข้ าพเจ้ า …………………………………………………………………..…………. เป็ นผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ของผู้ถือหุ้น
บริ ษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) ได้ มาเข้ าร่วมประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
I/We ………….…………………………………………………………………….. Shareholder / proxy holder of
Union Auction Public Company Limited attend the above mentioned meeting
ลงชื่อ................................................... ผู้เข้ าร่วมประชุม
Sign
Meeting Attendant
(......................................................)

เพื่อความสะดวกสําหรั บท่ าน โปรดนําหนังสือฉบับนีม้ าในวันประชุมด้ วย และกรณีส่งหนังสือมอบฉันทะ
ทางไปรษณีย์ กรุ ณาแนบเอกสารฉบับนีพ้ ร้ อมหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบให้ ครบถ้ วน
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.

