หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร

หมายเหตุ - เปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 8.00 น.
- ขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- งดแจกของที่ระลึก
- งดบริการอาหาร งดเสิรฟ์ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานทีจ่ ดั การประชุม

มาตรการและแนวทางปฏิบัตติ นสาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
กรณีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ตามที่ เกิ ดสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น แม้มีการผ่อนปรนมาตรการ
ต่าง ๆ แล้ว บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ยังคงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงั กล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบ
ถึงแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดโอกาสเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 และเพื่อสุ ขอนามัยของ
ผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จึงขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
โดยสามารถส่งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานส่งไปรษณี ยม์ ายังบริ ษทั ดังนี้
ส่งถึง
เลขานุการบริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
2. ช่ องทางการส่ งคาถามล่ วงหน้ า
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะส่งคาถามล่วงหน้า สามารถส่งผ่านช่องทางดังนี้
2.1 ส่งไปรษณี ยม์ าพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ ตามที่อยูใ่ นข้อ 1
2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง investor@auct.co.th หรื อ secretary@auct.co.th
3. กรณีทผี่ ้ถู ือหุ้นยังคงประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
เพื่อลดโอกาสเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 จากความแออัดของผูถ้ ือหุ ้นในพื้นที่การจัด
ประชุม บริ ษทั จึงมีมาตรการ ดังนี้
3.1 เริ่ มเปิ ดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.
3.2 บริ ษทั มีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค บริ เวณหน้าประตูทางเข้าบริ ษทั ทั้งนี้ ในกรณี ที่
ตรวจพบผูม้ ีความเสี่ ยงหรื อผูท้ ี่ มีอาการเกี่ ยวกับทางเดิ นหายใจ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่อนุ ญาตให้ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นที่มีความเสี่ ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบ
ฉันทะให้ผูอ้ ื่ นหรื อกรรมการอิ สระของบริ ษทั เข้า ร่ ว มประชุ มแทนได้) การต่อแถว ณ จุ ดคัดกรองจุ ดตรวจเอกสารจุ ด
ลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
3.3 ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมจะถูกเชิญให้นงั่ โดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้น
ระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทาให้มีจานวนที่นงั่ ในห้องประชุมจากัดจานวน 50 ที่นงั่ และเมื่อที่นงั่ เต็มแล้ว
บริ ษทั ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั แทน
3.4 ก่อนเริ่ มการประชุมบริ ษทั ได้ทาความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ ขอความร่ วมมือ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยูใ่ นห้องประชุม
3.5 เพื่อลดความเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาด บริ ษทั จึงไม่จดั เตรี ยมไมโครโฟนสาหรับการสอบถาม ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมที่ ประสงค์จะสอบถามในที่ ประชุม ขอให้เขียนคาถามส่ งให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่ นาส่ งคาถามแก่ประธาน
กรรมการต่อไป

3.6 บริ ษทั งดบริ การอาหาร งดเสิ ร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริ เวณสถานที่ จดั การประชุม
โดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ ยงของการแพร่ กระจายของเชื้ อไวรัสโควิด-19 โดยจะจัดเพียงน้ าดื่มบรรจุขวดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ทั้งนี้ บริ ษทั งดแจกรายงานประจาปี 2563 รู ปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่ งของร่ วมกับผูอ้ ื่นและเพื่อความปลอดภัย
ทางด้านสุขอนามัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
3.7 หากสถานการณ์ มีการเปลี่ ยนแปลง หรื อมี ข ้อกาหนดจากหน่ วยงานราชการเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับการจัด
ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.auct.co.th)
ทั้งนี้ หากมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นจานวนมากหรื อมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง
และการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ทางบริ ษทั ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่ สก. 008/2564
9 มีนาคม 2564
เรื่ อง เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
2. รายงานประจาปี 2563 (โปรดดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการใหม่
5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
6. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
7. การลงทะเบี ยน เอกสารที่ จะต้องแสดงก่ อนเข้าประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น การมอบฉันทะ และการออกเสี ย ง
ลงคะแนน
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมแทน และ
นิยามกรรมการอิสระ
9. ข้อบังคับของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
10. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู ถ้ ื อ หุ ้ น
ประจาปี 2564 ในวัน ศุ กร์ ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อ งประชุ ม ของบริ ษ ัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39
(เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้จดั ทาขึ้นเพื่อเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 1 ที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ น ว่า ได้มี ก ารบัน ทึ ก รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2563 ไว้อ ย่า งถู ก ต้อ งแล้ว จึ ง เห็ น สมควรนาเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับ
ที่ 2 ที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น รั บ ทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ปี 2563 ตาม
รายละเอียดในรายงานประจาปี 2563
การลงมติ
วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ให้พิจารณาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยสาเนางบการเงินมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี
2563 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2 ที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้
สรุ ปสาระสาคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
การเปลีย่ นแปลง
ปี 2563
ปี 2562
จานวน
ร้ อยละ
สิ นทรัพย์รวม
1,778.41
845.40
933.01
110.36
หนี้สินรวม
1,272.14
328.12
944.02
287.71
ส่วนของเจ้าของ
506.27
517.28
(11.01)
(2.13)
รายได้รวม
869.09
812.58
56.51
6.95
กาไรสุทธิ
227.97
234.25
(6.28)
(2.68)
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
0.41
0.43
(0.02)
(4.65)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
0.92
0.94
(0.02)
(2.13)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
26.23
28.83
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า)
2.51
0.63
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็น สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
แล้ว
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การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิ เพื่ อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลการ
ดาเนินงานปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 57 กาหนดว่า บริ ษทั
ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงิ น
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั สรร
ไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้วตั้งแต่ปี 2557 จึงไม่ตอ้ งมีการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิต ามงบการเงิ น เฉพาะของบริ ษทั
หลัง หัก ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คล เงิ น สารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจกาหนดให้การ
จ่า ยเงิน ปั น ผลมีอ ตั ราน้อ ยกว่า อัต ราที่ ก าหนดข้า งต้น ได้ โดยขึ้ น อยู ่ก บั ความจาเป็ นของการใช้เงิ นทุ นหมุนเวียนในการ
ดาเนิ นงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ อนุมตั ิ
ให้จ่า ยเงิ น ปั น ผลจะต้อ งถูก นาเสนอเพื ่อ ขออนุม ตั ิจ ากที่ ป ระชุม ผูถ้ ือ หุ ้น เว้น แต่เ ป็ นการจ่า ยเงิน ปั น ผลระหว่า งกาลซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเรื่ องการจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563 แสดงได้ ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
(เสนอครั้งนี)้
กาไรสุทธิ
227.97
234.25
170.47
103.93
เงินปั นผล
225.50
220.00
165.00
110.00
(0.41 บาท/หุน้ ) (0.40 บาท/หุน้ ) (0.30 บาท/หุน้ ) (0.20 บาท/หุน้ )
อัตราการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับ
98.92%
93.92%
96.79%
105.84%
กาไรสุทธิ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา ดังนี้
1. อนุ มตั ิไม่จดั สรรกาไรสุ ทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่ องจากบริ ษทั ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ เพื่อเป็ นทุน
สารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และ
2. อนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผลสาหรั บผลการดาเนิ นงานปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.41 บาท เป็ นเงิ น 225.50 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 98.92 ของกาไรสุทธิปี 2563 โดยจ่ายจากกาไรสุทธิที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผูร้ ับเงินปันผล
จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผูร้ ับเงินปั นผลที่เป็ นบุคคลธรรมดา จะได้รับเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปั นผลตามมาตรา
47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 7/2563 เมื่ อวันที่ 7 สิ งหาคม 2563 ได้มีมติ อนุ มตั ิ การจ่ ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท เป็ นเงิน 99.00 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อ
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วันที่ 2 กันยายน 2563 จึ งคงเหลื อเงิ นปั นผลที่ จะจ่ายสาหรับงวด 6 เดื อนหลังของปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.23 บาท เป็ นเงิ น
126.50 ล้านบาท
กาหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปั นผลดังนี้
- วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record date): วันที่ 21 เมษายน 2564
- วันจ่ายปั นผล: วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 24. กาหนดไว้วา่ “ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง
1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ อ อกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้า
มาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระจานวน 2 คน ดังนี้
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ จารุ จินดา
กรรมการ
ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ในช่วงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใด
เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็ นกรรมการมายังบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากลัน่ กรองด้วยความละเอียดรอบคอบ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระทั้ง 2
คน กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดารงตาแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลที่
มี คุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ อนั สามารถช่ วยพัฒนาบริ ษทั ได้ อี กทั้งเป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจากัด พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุ น และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยสังเขปมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3 ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการบริษัทเพิม่ จานวน 1 คน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์สู่การเติ บโตทางธุ รกิ จของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ผ่านความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึ งได้มีมติ เห็ นชอบให้เสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2564 เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตั้ง นายเวทย์ นุ ชเจริ ญ กรรมการบริ หาร ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั เพิ่มอี ก 1 คน โดยนายเวทย์
นุชเจริ ญ เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 อีกทั้งมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี ประวัติโดยสังเขปมีรายละเอียดตามที่ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากลัน่ กรองด้วยความละเอียดรอบคอบ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งนายเวทย์ นุชเจริ ญ ให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษทั เพิ่มจานวน 1 คน ซึ่งหลังจากแต่งตั้งแล้วจะมีกรรมการบริ ษทั เป็ นจานวน 9 คน จากเดิมมีจานวน 8 คน
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 และค่ าบาเหน็จรายปี ของกรรมการประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในภาพรวม ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึง
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 และค่าบาเหน็จรายปี ของกรรมการประจาปี 2563
ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารเท่านั้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ค่ าตอบแทน
1. รายเดือน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
2. ค่ าบาเหน็จรายปี
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ปี 2564 (เสนอครั้งนี)้
50,000 บาทต่อเดือน
44,000 บาทต่อเดือน
38,000 บาทต่อคนต่อเดือน
38,000 บาทต่อคนต่อเดือน
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ปี 2563
726,000 บาท
605,000 บาท
484,000 บาทต่อคน
484,000 บาทต่อคน
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ปี 2563
46,000 บาทต่อเดือน
40,250 บาทต่อเดือน
34,500 บาทต่อคนต่อเดือน
34,500 บาทต่อคนต่อเดือน
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ปี 2562
726,000 บาท
605,000 บาท
484,000 บาทต่อคน
484,000 บาทต่อคน

ค่ าตอบแทน
ปี 2564 (เสนอครั้งนี)้
3. สิทธิประโยชน์ อื่น ๆ
ประกัน สุ ข ภาพ ประกัน ชี วิต เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท
และอุบตั ิเหตุ
ต่อคนต่อปี

ปี 2563
เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท
ต่อคนต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2564 และค่าบาเหน็จรายปี ของกรรมการประจาปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามรายละเอียด
ที่เสนอในข้อเท็จจริ งและเหตุผลข้างต้น
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้สู อบบัญชีประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็ นสมควรนาเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่ อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จานวนปี ทีล่ งลายมือชื่ อใน
งบการเงินของบริษัท
1. นายวิชาติ โลเกศกระวี
4451
1 ปี
2. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
4799
3. นายสาราญ แตงฉ่ า
8021
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บ ริ ษ ัท สานักงาน อีวาย จากัด
จัด หาผู ส้ อบบัญ ชี รับอนุญาตอื่นของบริ ษทั แทนได้ โดยทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั โดยกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 2,150,000 บาท เท่ากับปี 2563
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่ องค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชีประจาปี 2564 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ค่ าธรรมเนียม
ปี 2564
ปี 2563
(เสนอครั้งนี)้
ค่าสอบบัญชีประจาปี
1,550,000
1,550,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส
600,000
600,000
ค่าบริ การอื่น ๆ
รวม
2,150,000
2,150,000
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สาหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน 2,150,000 บาท
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9 การแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท และแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 3 เรื่ องวัตถุประสงค์ ของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ครอบคลุม ถึ งการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั จึ งมี ความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ข้อ 34. และแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ขอ้ 3 เรื่ องวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับการเพิ่ ม
วัตถุประสงค์ จานวน 25 ข้อ ดังนี้
1. แก้ไขวัตถุประสงค์ขอ้ 34. ดังนี้
ข้อความเดิ ม : ข้อ 34. ประกอบกิ จการและให้บริ การ จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล สรุ ปผล แปล
ความหมาย ศึ กษา ค้นคว้า วิจยั จัดทา จัดพิมพ์ บันทึ ก รวมทั้งการซื้ อขายแลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้ใช้ จาหน่ าย และจัดการโดย
ประการอื่น ซึ่งระบบข้อมูล ข้อมูล ข่าว ข่าวสาร ข้อเท็จจริ ง เหตุการณ์ หรื อสิ่ งอื่นใดทุกชนิดทุกประเภทด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่ อสารโทรคมนาคม ระบบและเครื อข่ายการสื่ อสารโทรคมนาคมทุกชนิ ด ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ทุกชนิดทุกประเภท
ข้อความที่เสนอแก้ไข: ข้อ 34. ประกอบกิจการและให้บริ การ จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล สรุ ปผล
แปลความหมาย ศึกษา ค้นคว้า วิจยั จัดทา จัดพิมพ์ บันทึก รวมทั้งการซื้ อขายแลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้ใช้ จาหน่าย และจัดการโดย
ประการอื่น ซึ่งระบบข้อมูล ข้อมูล ข่าว ข่าวสาร ข้อเท็จจริ ง เหตุการณ์ หรื อสิ่ งอื่นใดทุกชนิดทุกประเภทด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่ อสารโทรคมนาคม ระบบและเครื อข่ายการสื่ อสารโทรคมนาคมทุกชนิ ด ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ทุกชนิ ดทุกประเภท รวมถึงการเผยแพร่ สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิ ชกรรม การเงิน การตลาด
รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลในการดาเนินธุรกิจ
2. เพิ่มวัตถุประสงค์จานวน 25 ข้อ ดังนี้
ข้อ 50. ประกอบกิ จ การค้า สื่ อ โฆษณา ประชาสั ม พัน ธ์ ท างโทรทัศ น์ วิ ท ยุ เคเบิ ล ที วี ภาพยนตร์ วิ ดี โ อ
หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร สิ่ งพิมพ์ ป้ ายโฆษณา สารคดี และสื่ อที่เป็ นภาพและเสี ยงทุกชนิด ทั้งภายในและต่างประเทศ
ข้อ 51. ประกอบกิจการค้า พัฒนา และอนุญาตให้ใช้ระบบ แอปพลิเคชัน และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึง
ระบบและโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุ นหรื อใช้ในการซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ยน ให้ ให้เช่ าสิ นค้าและบริ การตามที่ กาหนดใน
วัตถุประสงค์น้ ี รวมถึงการแปลงหนังสื อ นิตยสาร เอกสาร และสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ให้เป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 52. ประกอบธุรกิจโฆษณา เผยแพร่ จาหน่ายสิ นค้า หรื อให้บริ การ หรื อเป็ นตัวแทนในการจาหน่ายสิ นค้า
และ/หรื อให้บริ การสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบสารสนเทศใด ๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อเครื่ องมือสื่ อสารใด ๆ รวมถึงทาง
อินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟซบุ๊ก หรื อสื่ อออนไลน์ใด ๆ ที่เป็ นการเผยแพร่ ทางสังคมออนไลน์ หรื อโซเชียลมีเดีย
ข้อ 53. ประกอบกิ จการออกแบบ ผลิต พัฒนา จาหน่ าย ประกอบ ติดตั้ง บารุ งรักษา เปลี่ยนแปลง ตรวจสอบ
ซ่ อมแซม สร้างโปรแกรม วางระบบและให้คาปรึ กษา ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย ระบบไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์ และ
อะไหล่ของสิ นค้าดังกล่าว รวมถึงการให้บริ การอันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การสื่ อสาร
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ทางระบบอินเทอร์ เน็ต การออกแบบซอฟท์แวร์ ดว้ ยระบบเน็ตเวิร์ค โมบายแอปพลิเคชันทุกประเภท ระบบสารสนเทศและการ
สื่ อสารสาหรับบริ หารระบบศูนย์ขอ้ มูล ระบบคลาวด์ และบริ การวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศ
ข้อ 54. ประกอบกิจการออกแบบเว็บไซต์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครื อข่าย ระบบอีคอมเมิร์ซ ระบบเว็บไซต์
ทุกประเภท
ข้อ 55. ประกอบกิจการให้บริ การระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ระบบวิทยุสื่อสารหรื อระบบสื่ อสารข้อมูลภาพ
เสี ยง ผ่านอินเทอร์เน็ต ทุกประเภท
ข้อ 56. ประกอบธุ รกิ จบริ การธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านระบบออนไลน์ หรื อบริ การทางการเงิ นผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต หรื อโมบายแอปพลิเคชัน
ข้อ 57. ประกอบการจัดจาหน่ายสิ นค้า และบริ การผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ สื่ อออนไลน์ เว็บไซต์ (อันมิได้เป็ น
การประกอบธุรกิจขายตรง หรื อตลาดแบบตรงตาม พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545)
ข้อ 58. ประกอบกิ จการบริ การงานตรวจสอบคุณภาพและการประเมินราคา ในธุ รกิ จยานยนต์และสิ นทรัพย์
อื่น ๆ
ข้อ 59. ประกอบธุรกิจ ขนส่ งต่อเนื่ องหลายรู ปแบบ บริ การรับขนส่ งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์ การกระจายสิ นค้า การ
จัดส่งสิ นค้า ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ข้อ 60. ประกอบกิจการท่าพักสิ นค้า ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง และสถานที่จอดรถ ฯลฯ
ข้อ 61. ประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบโลจิ สติกส์ การขนส่ งสิ นค้า การกระจาย
สิ นค้า
ข้อ 62. ประกอบกิจการค้าส่ ง และค้าปลีกสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค สิ นค้าเกษตร สิ นค้าอุตสาหกรรมทุกชนิ ด
สิ นค้าหัตถกรรมทุกชนิด และดาเนินกิจการค้าแบบห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และธุรกิจบริ การทุกชนิด
ข้อ 63. ประกอบธุรกิจเป็ นตัวกลางในการรับชาระค่าสิ นค้า ค่าบริ การ การรับชาระเงินแทนผูป้ ระกอบธุรกิจให้
สิ นเชื่อทางการเงิน กิจการสาธารณูปโภค รวมถึงการให้บริ การเครื อข่ายในการชาระเงินด้วยวิธีต่าง ๆ
ข้อ 64. ประกอบกิ จ การพัฒ นาเทคโนโลยี ระบบพิ สู จ น์ ต ัว ตน ระบบจดจ าและตรวจสอบใบหน้า ระบบ
ตรวจสอบลายนิ้วมือระบบตรวจสอบ DNA และระบบ Bio Matrix ทุกประเภท
ข้อ 65. ประกอบกิจการค้ายานยนต์ทุกประเภท อาทิ รถยนต์ที่ใช้น้ ามัน รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ รถยนต์ที่ใช้
ไฟฟ้า รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงร่ วม รวมถึงพลังงานทุกประเภท รวมถึงการออกแบบ ผลิต ประกอบ จาหน่าย ดัดแปลงรถยนต์ และ
ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า เชื้อเพลิงร่ วม และพลังงานทุกประเภท
ข้อ 66. ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าด้วยพลังงานทดแทน วัสดุที่ใช้ในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึง ก้อน
ซิลิคอน ผลึก ซิลิคอน แผ่นเวเฟอร์ แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุกนั ความชื้น วัสดุปิดด้านหลังเซลล์แสงอาทิตย์ กรอบ และวัสดุทุก
ประเภท
ข้อ 67. ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า จากพลังงานชีวมวล พลังงาน
ชีวภาพ พลังงานไอน้ า พลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อการอุตสาหกรรม
และพาณิ ชยกรรม รวมถึงจาหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 68. ประกอบกิ จการสถานี บริ การก๊าซธรรมชาติ สถานี บริ การจ่ ายกระแสไฟฟ้ าและชาร์ จกระแสไฟฟ้ า
สาหรับยานพาหนะไฟฟ้า และบารุ งรักษาระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการรับซื้อ จัดหา ขนส่ง และจัดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ
และน้ ามันเชื้อเพลิง
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ข้อ 69. ทาการเข้าร่ วมประมูล ติดต่อหรื อทาการตกลงกับส่วนราชการ องค์การของรัฐ บุคคล และนิติบุคคล เพื่อ
รับจ้างทาของ หรื อขายสิ นค้า บริ การ ขอรับหรื อให้ได้มาซึ่งสิ ทธิ สัมปทาน ใบอนุญาต และสิ ทธิ พิเศษอันจาเป็ นต่อการประกอบ
ธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
ข้อ 70. ประกอบกิจการพัฒนาและบารุ งรักษาระบบสื บสวนสอบสวน พิสูจน์หลักฐาน ระบบเก็บข้อมูล ระบบ
ตรวจสอบโซเชียลมีเดีย
ข้อ 71. ประกอบกิจการรับจ้างและบริ การฝึ กอบรม จัดส่งบุคลากรของบริ ษทั ไปดาเนินการฝึ กอบรมการใช้งาน
ระบบ ต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ท้ งั หมด ให้แก่ ลูกค้าและ/หรื อ หน่วยงานรัฐหรื อ เอกชนทั้งในและนอกสถานที่
ข้อ 72. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพัก
ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ า
ข้อ 73. ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มประเภท บารุ งร่ างกาย ผิวพรรณ เครื่ องสาอาง
และอื่น ๆ
ข้อ 74. ประกอบธุรกิจการจัดนาเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดนาเที่ยวทุกชนิด
3. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3 เรื่ องวัตถุประสงค์ จาก 49 ข้อ เป็ น 74 ข้อ
ในกรณี ที่นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ไม่สามารถรับจดทะเบียนวัตถุประสงค์ขอ้ ใด
ข้อหนึ่ง หรื อหลายข้อได้ ให้ยนื่ จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เฉพาะข้อที่นายทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนได้ รวมถึง
ให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และ/หรื อ หนังสื อบริ คณห์สนธิได้ตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
ข้อ 34. และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั อีกจานวน 25 ข้อ และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิขอ้ 3 เรื่ องวัตถุประสงค์ จาก 49 ข้อ เป็ น 74 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยง
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 (Record Date) ใน
วันที่ 11 มีนาคม 2564
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน โดยบริ ษทั จะเปิ ด
ให้ผูถ้ ือหุ ้นลงทะเบี ยนเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความ
ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน กรุ ณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะแบบใด
แบบหนึ่งตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 6 พร้อมแนบเอกสาร
ในกรณี ที่ผูถ้ ื อ หุ ้น ไม่ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเองได้ และมี ค วามประสงค์จ ะมอบฉัน ทะให้ก รรมการ
อิ สระของบริ ษทั ลงมติ แทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมื อชื่ อในหนังสื อมอบฉันทะ และส่งหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
ที่ปิดอากรแสตมป์ ถูกต้องเรี ยบร้อยพร้อมเอกสารประกอบมาที่ เลขานุ การบริ ษ ทั บริ ษ ทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 ก่อนวันประชุม หรื อ
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นามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุม ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมแทนปรากฏตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 8
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการรักษาสิ ทธิ และผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ กรุ ณาศึกษาคาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารที่จะต้อง
แสดงก่อนเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้น การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 รวมทั้ง
ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7 และ 9 หากท่านมีขอ้
สงสัย หรื อคาถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่เลขานุการบริ ษทั โทร. 0 2033 6555 ในวันและเวลาทาการ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
- สุวิทย์ ยอดจรั ส (นายสุวทิ ย์ ยอดจรัส)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริ ษทั เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39
(เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา
2. รศ.ดร.เสาวณี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
4. นางวิไลวรรณ ศรี สารวล
5. นายเทพทัย ศิลา
6. นายศราวุธ จารุ จินดา
7. นายสุ วทิ ย์ ยอดจรัส
8. นายวรัญญู ศิลา

ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการบริ หาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/ กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/ รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน
กิจการภายใน

ผู้บริหารและผู้เกีย่ วข้ องที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางอัญชลี พรรคกลิน
2. นายสุ ธี สมาธิ
3. นายเกรี ยงศักดิ์ ธรรมรักษา
4. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจานงค์
5. นางสาวจิตรา จันทะคุย้
6. นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ

กรรมการบริ หาร/ รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาระบบไอที
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานสานักกรรมการและส่ งเสริ มคุณภาพ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
เลขานุการบริ ษทั

ผู้สอบบัญชีปี 2562
นางสาวชนกพร เจริ ญสุ ทธิ โยธิ น

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

ผู้สอบบัญชีปี 2563
นายวิชาติ โลเกศกระวี

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้ าร่ วมประชุม
นายสมยศ สุ ธีรพรชัย
บริ ษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
ตัวแทนอาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น
นายสฤษฏ์พงศ์ เทศะบารุ ง

สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย

รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ ประชุมได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ที่ปรึ กษากฎหมายเป็ น
ผูด้ าเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุม
นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 19 คน จานวนหุ ้น 296,224,300 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 53.86 และผูร้ ั บมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มจานวน 8 คน
จานวนหุ น้ 62,857,200 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 11.43 รวมจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุ มทั้งสิ้ น 27 คน ถือหุ น้ รวมกันได้
ทั้งหมด 359,081,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.29 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จานวน 550,000,000
หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั จึงสามารถเริ่ มการประชุมได้
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ีแจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงได้ ในบัตรลงคะแนนที่
ได้รับ ณ จุดลงทะเบียน
2. การออกเสี ยงลงคะแนนให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั โดยหุ น้ 1 หุ น้ มีเสี ยงเท่ากับ 1 เสี ยง โดยวาระที่ 1
เป็ นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้ งลงมติ และวาระที่ 3 ถึง 8 เป็ นวาระเพื่ออนุมตั ิ ดังนี้
ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน
ข. วาระที่ 6 เป็ นวาระเรื่ องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2
ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
ค. วาระที่ 8 เป็ นวาระเรื่ องพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ง. วาระที่ 9 เป็ นวาระเพื่ อพิ จารณาเรื่ องอื่ น ๆ (ถ้า มี ) ซึ่ ง เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อ เสนอ
ความเห็นต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
หากผูถ้ ือหุ น้ จะขอให้ที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องอื่ นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้น
นั้นจะต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อเท่ากับ 183,333,333 หุน้
(550,000,000 หุน้ /3)
3. ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ที่ปรึ กษากฎหมายจะสอบถามว่ามีผใู ้ ดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
หรื อไม่
- ผูถ้ ือหุ น
้ ที่เห็นด้วยไม่ตอ้ งกาเครื่ องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนน
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- ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไ ม่ เ ห็ นด้ว ยหรื อ งดออกเสี ย งให้กาเครื่ องหมายถู ก [] ลงในบัต รลงคะแนนในช่ องที่
ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร ยกมือขึ้น และส่ งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อนาไปตรวจนับ รวมทั้งบัตรเสี ย
- สาหรับ การมอบฉัน ทะซึ่ งผู ม้ อบฉัน ทะมีคาสั่ง ระบุก ารลงคะแนนเสี ย งโดยเฉพาะเจาะจงมาใน
หนังสื อมอบฉันทะแล้ว บริ ษทั จะบันทึกคะแนนเสี ยงดังกล่าวตั้งแต่เวลาที่ผรู ้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ทั้งนี้ บริ ษทั จะใช้วิธีหกั คะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย ออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมด
และส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย โดยบริ ษทั จะแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หลังจากการ
ลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระสิ้ นสุ ดลง
สาหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บ
มอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
- บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่ เห็ นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ยก่ อน เพื่ อความ
สะดวกและรวดเร็ ว
- ส่ วนบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริ ษทั จะเก็บหลังจากปิ ดการประชุม
โดยขอให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านส่ งมอบให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ก่อนออกจากห้องประชุม
4. หากผู ้ถื อ หุ ้ น ท่ า นใดมี ข ้อ ซั ก ถาม หรื อต้อ งการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ระเบี ย บวาระในการ
ประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้น ๆ ได้ แต่หากผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม หรื อต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่ อง
อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็ จสิ้ นแล้ว
โดยเขียนคาถามลงในใบส่ งคาถามซึ่ งได้แจกให้ตอนลงทะเบียนแล้ว ส่ งให้กบั เจ้าหน้าที่
ในการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายให้ บริ ษทั ควิดแลบ จากัด เป็ นผูด้ าเนินการนับคะแนน และเพื่อความ
โปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ย ง บริ ษทั ได้เ ชิ ญ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ อาสาสมัค รมาร่ ว มนับ คะแนนเสี ย งด้วย 1 ท่ า น ร่ ว มเป็ น
สักขี พยาน แต่ไม่มีอาสาสมัครร่ วมเป็ นสักขี พยาน ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งเชิ ญ นางสาวจิ ตรา จันทะคุย้ ผูช้ ่ วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมายร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
นอกจากนี้ ที่ ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งผลการให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้น เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และส่ งคาถามที่เกี่ยวข้อง
กับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 18 ธันวาคม 2562
- 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระการประชุ ม เสนอชื่ อบุคคลเป็ นกรรมการ และส่ งคาถาม
ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
จากนั้นได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ที่ ปรึ กษากฎหมายกล่าวต่ อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจ าปี 2562 เมื่ อ วัน ที่ 23 เมษายน 2562 ซึ่ งได้บัน ทึ ก ไว้อ ย่า งถู ก ต้อ งแล้ว ต่ อที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จ ารณารั บรอง
รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมซึ่ งได้จดั ส่ งพร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื่อ ไม่มีผู ถ้ ือ หุ ้น ท่า นใดซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็น ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ มพิ จารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 โดยวาระนี้ ตอ้ งผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2562 ตามที่เสนอ ด้ วย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
360,757,700
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 1,676,200 หุน้
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2562
ที่ ปรึ กษากฎหมายแจ้งต่ อที่ ประชุ มว่า รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2562 มี รายละเอี ยด
ปรากฏในรายงานประจาปี ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ที่ ได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มครั้งนี้ ซึ่ ง
ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์ มลงทะเบี ยน หรื อสแกนที่ หน้างานได้ และเชิ ญนาง
อัญชลี พรรคกลิ น กรรมการบริ หารและรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชี และการเงิ น เป็ นผูเ้ สนอรายงานของ
คณะกรรมการเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2562 ต่อที่ ประชุ ม โดยนางอัญชลี พรรคกลิน ได้เ สนอ
รายงานของคณะกรรมการเกี ่ ย วกับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ทั ประจาปี 2562 ให้ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ โดย
รายละเอีย ดปรากฏตามรายงานประจาปี 2562 ซึ่ งได้จดั ส่ งพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมครั้งนี้ แล้ว สาระสาคัญสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
• เปรี ยบผลการดาเนินงานปี 2562 กับปี 2561 ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ตามวิธีราคาทุน
ฐานะการเงิน / ผลการดาเนินงาน
ปี 2562
ปี 2561 ผลต่ าง ปี 2562 ปี 2561 ผลต่ าง
สิ นทรัพย์
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น
392.90 337.41 16.4% 392.90 337.41 16.4%
ลูกหนี้ค่ารถสุ ทธิ
117.75
83.29 41.4% 117.75
83.29 41.4%
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ฐานะการเงิน / ผลการดาเนินงาน
สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สิน
เจ้าหนี้ค่ารถสุ ทธิ
หนี้สินอื่นและภาษีเงินได้
หนี้สินรวม
ส่ วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ต่อหุน้ (บาท)
อัตรากาไรสุ ทธิ (%)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้าของ (เท่า)

ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ปี 2562
ปี 2561 ผลต่ าง
334.54 320.01
4.5%
845.19 740.71 14.1%
184.20
236.62
327.91
517.28
845.19
812.58
234.25
0.43
28.83
0.94
0.63

142.60
203.12
265.21
475.50
740.71
698.19
170.47
0.31
24.42
0.86
0.56

29.2%
6.0%
23.6%
8.8%
14.1%
16.3%
37.4%
37.4%
4.4%
9.3%
12.5%

(หน่วย: ล้านบาท)
ตามวิธีราคาทุน
ปี 2562 ปี 2561 ผลต่ าง
334.54 320.01
4.5%
845.19 740.71 14.1%
184.20
236.62
327.91
517.28
845.19
812.58
234.25
0.43
28.83
0.94
0.63

142.60
203.12
265.21
475.50
740.71
698.19
166.79
0.30
23.87
0.86
0.56

29.2%
6.0%
23.6%
8.8%
14.1%
16.3%
40.4%
40.4%
5.0%
9.3%
12.5%

• รายได้ จากการให้ บริการ และโครงสร้ างรายได้ จากการให้ บริการ
ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การอยูท่ ี่ 803.42 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อนที่อยู่ที่ 693.17 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 15.91 สรุ ปได้ดงั นี้
2562
2561
รายได้
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ประมูล-รถยนต์
636.72
79.25
531.82
76.72
ประมูล-จักรยานยนต์
66.59
8.29
63.88
9.22
รายได้ค่าขนย้าย
86.24
10.73
76.25
11.00
อื่น ๆ
13.87
1.73
21.23
3.06
รวม
803.42
100.00
693.17
100.00
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• สรุ ปผลประกอบการโดยรวมปี 2562 เป็ นดังนี้
2562
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรสุ ทธิ
EBITDA
กาไรขั้นต้น
อัตรากาไรขั้นต้น (เท่า)
อัตรากาไรสุ ทธิ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (เท่า)

803.42
378.01
34.39
106.80
234.25
341.84
425.41
52.9
28.8
47.2
37.0

2561
693.17
338.49
37.15
106.83
170.47
259.28
354.68
51.2
24.4
36.9
32.0

(หน่วย: ล้านบาท)
การเปลีย่ นแปลง
จานวน
ร้ อยละ
110.25
15.9
39.52
11.7
-2.76
-7.4
-0.03
0.0
63.77
37.4
82.56
31.8
70.73
19.94
1.8
4.4
10.3
5.0

จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื ่อ ไม่มีผู ถ้ ือ หุ ้น ท่า นใดซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็น เพิ ่ม เติ ม ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ ม
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2562 โดยวาระนี้ เป็ นวาระแจ้งเพื่อ
ทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2562 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ ป รึ ก ษากฎหมายชี้ แ จงว่ า งบการเงิ น ส าหรั บ รอบปี บัญ ชี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ได้ผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ซึ่ งได้จดั ส่ งพร้อมหนังสื อ
เชิญประชุมครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ที่ปรึ กษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงิ น สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ ตอ้ งผ่านการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติงบการเงิน สาหรั บรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี ของบริ ษัทแล้ ว ด้ วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ ของผู้ถื อหุ้ นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
361,541,701
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 784,001 หุน้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติก ารไม่ จัดสรรเงินก าไรสุ ท ธิ เ พื่ อ เป็ นทุ นสารองตามกฎหมายและการงดจ่ ายเงินปั นผล
ประจาปี 2562 และรับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562
ที่ปรึ กษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของ
กาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่าง ๆ
ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจกาหนดให้การจ่ายเงิ นปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราที่ กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กบั
ความจาเป็ นของการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน
ของบริ ษทั ทั้งนี้ มติ ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิ จากที่ ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการของบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั
234.25
170.47
103.93
125.61
เงินปันผลจ่ายสองครั้ง รวม
220.00
165.00
110.00
121.00
(0.40 บาท/หุน้ ) (0.30 บาท/หุน้ ) (0.20 บาท/หุน้ ) (0.22 บาท/หุน้ )
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผลเที ย บ
93.92%
96.79%
105.84%
96.33%
กับกาไรสุ ทธิ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
- อนุมตั ิไม่จดั สรรกาไรสุ ทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษทั ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ เพื่อเป็ น
ทุนสารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วในปี 2557 และ
- อนุมตั ิไม่จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 อีก เนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจานวน 2
ครั้ง รวมในอัตราหุ น้ ละ 0.40 บาท เป็ นเงิน 220 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 93.92 ของกาไรสุ ทธิ ปี 2562 แล้ว
ดังนี้

7 / 17

ครั้งที่ 1 สาหรับผลการดาเนิ นงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ น้ ละ 0.15 บาท เป็ น
เงินจานวน 82,500,000 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562
ครั้งที่ 2 สาหรับผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0. 25 บาท โดย
จ่ายจากกาไรสุ ทธิ และกาไรสะสมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นเงินจานวน 137,500,000 บาท เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2563
การจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลครั้ งที่ สองนี้ เพื่ อลดผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นกับผูถ้ ื อหุ ้นจากการเลื่ อ นการ
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่ กาหนดไว้เดิ มในวันที่ 17 เมษายน 2563 ออกไป และเป็ นไปตามนโยบายการจ่ าย
ปันผลของบริ ษทั แล้ว
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ที่ปรึ กษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ ม ัติ
การไม่ จ ัด สรรเงิ น กาไรสุ ท ธิ เ พื่ อ เป็ นทุ น สารองตามกฎหมายและการงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจาปี 2562 และ
รั บ ทราบการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลสาหรั บ ผลการดาเนิ น งานปี 2562 ตามที่ ค ณะกรรมการเสนอ โดย
วาระนี้ ต้อ งผ่ า นการอนุ ม ัติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
ที่ป ระชุ มพิจารณาแล้ ว และมีมติอนุ มัติก ารไม่ จั ด สรรเงิ น กาไรสุ ท ธิ เ พื่ อ เป็ นทุ น สารองตามกฎหมาย
และการงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ าปี 2562 และรั บ ทราบการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลส าหรั บ ผลการ
ดาเนิ น งานปี 2562 ตามที่ ค ณะกรรมการเสนอ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉั น ท์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และ
ออกเสี ย งลงคะแนน โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้
เห็นด้วย
จานวน
361,741,701
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 200,000 หุน้
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ที่ ปรึ กษากฎหมายชี้ แ จงต่ อที่ ป ระชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15. กาหนดไว้ว่า “ในการประชุ ม
สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี ทุก ครั้ ง ให้ก รรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
สามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่
สองภายหลัง จดทะเบี ยนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้”
ซึ่ งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
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ชื่ อ

ตาแหน่ ง

1. รศ.ดร.เสาวณี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
2. นายสุ วิทย์ ยอดจรัส
กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ/ กรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายวรัญญู ศิ ลา
กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การ/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จานวนปี ที่ดารง การเข้ าร่ วมประชุม
ตาแหน่ งกรรมการ ในปี 2562
บริษทั จดทะเบียน
7 ปี
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

6 ปี

5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

7 ปี

5 ครั้งจาก 5 ครั้ง

คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การ
เลือกตั้งกรรมการที่ ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการสื บต่อไปอี กวาระหนึ่ ง และดารงตาแหน่ งอื่น ๆ
ตามเดิม
เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั สามารถช่วยพัฒนา
บริ ษทั ได้ อีกทั้งเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจากัด พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น และประกาศตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
รวมทั้งประกาศอื่นใดที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งประวัติโดยสังเขปมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 ที่ได้
จัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ที่ปรึ กษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสื บต่อไปอีกวาระหนึ่ ง และดารง
ตาแหน่ งอื่น ๆ ตามเดิ มตามที่ เสนอ โดยวาระนี้ ตอ้ งผ่านการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน และลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ ว และมีมติอ นุ มัติให้ แต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ า ด ารง
ตาแหน่ งเป็ นกรรมการสื บต่ อไปอีกวาระหนึ่งและดารงตาแหน่ งอื่ น ๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติ แต่ งตั้งกรรมการ
เป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสี ยงดังต่ อไปนี้
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1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
361,745,502
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 3,801 หุน้
2. นายสุ วิท ย์ ยอดจรั ส กรรมการ/ ประธานเจ้า หน้า ที่ บริ หาร/ กรรมการผูจ้ ัด การ/ กรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
361,745,502
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
3. นายวรั ญญู ศิ ลา กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
361,745,502
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และค่ าบาเหน็จรายปี ของกรรมการประจาปี
2562
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จาก
การประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริ ษทั ในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการ จึ งขอเสนอต่ อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2563 ให้เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการ
ที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ค่ าตอบแทน
1. รายเดือน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
2. ค่ าบาเหน็จรายปี

ปี 2563 (เสนอครั้งนี)้

ปี 2562

46,000 บาทต่อเดือน
40,250 บาทต่อเดือน
34,500 บาทต่อคนต่อเดือน
34,500 บาทต่อคนต่อเดือน
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ปี 2562
726,000 บาท
605,000 บาท
484,000 บาทต่อคน
484,000 บาทต่อคน

46,000 บาทต่อเดือน
40,250 บาทต่อเดือน
34,500 บาทต่อคนต่อเดือน
34,500 บาทต่อคนต่อเดือน
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ปี 2561
660,000 บาท
550,000 บาท
440,000 บาทต่อคน
440,000 บาทต่อคน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
3. สิ ทธิประโยชน์ อื่น ๆ
ประกันสุ ขภาพ ประกันชี วิต เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท
และอุบตั ิเหตุ
ต่อคนต่อปี

เบี้ยประกันไม่เกิน 40,000 บาท
ต่อคนต่อปี

และเนื่ องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้มีประกันภัย
ส่ วนบุคคลคุม้ ครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กบั กรรมการทุกคนเพิ่มเติมด้วย
พร้อมกันนี้ อนุ มตั ิ การมอบอานาจให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูม้ ีอานาจในการ
กาหนดรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ จานวนเงิ นค่ า ตอบแทนที่ กรรมการแต่ ละรายจะได้รั บ
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ที่ปรึ กษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และค่าบาเหน็จรายปี ประจาปี 2562 โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิ ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และค่ าบาเหน็จรายปี
ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่ เกิน 6,000,000 บาท และมอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
เป็ นผู้มีอานาจในการรายละเอียดต่ า ง ๆ ที่เ กี่ยวข้ อ งกับจานวนเงินค่ าตอบแทนที่ก รรมการแต่ ล ะรายจะได้ รั บ ด้ ว ย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

361,745,502
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชีประจาปี 2563
ที่ ปรึ กษากฎหมายได้ช้ี แ จงต่อ ที่ ป ระชุ ม ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเปลี่ ยน
บริ ษทั ผูส้ อบบัญชี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส
เอบี เอเอส จากัด ได้ปฏิ บ ัติ หน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั ต่ อเนื่ องมาเป็ นเวลา 8 รอบปี บัญชี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่ กรองในการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี แล้วจึ งได้เสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั ให้
พิจารณาเพื่อที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ให้เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรื อ
2. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรื อ
3. นายสาราญ แตงฉ่ า
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บ ริ ษ ทั สานักงาน อีวาย
จากัด จัด หาผู ส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญาตอื่ นของบริ ษทั แทนได้ โดยทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษ ทั
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั โดยมีค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 2,150,000 บาท
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่ องค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชีประจาปี 2563 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ค่ าธรรมเนียม
ปี 2563
ปี 2562
(เสนอครั้งนี)้
ค่าสอบบัญชีประจาปี
1,550,000
940,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส
600,000
1,020,000
ค่าบริ การอื่น ๆ
รวม
2,150,000
1,960,000
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็ นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติ ม ที่ปรึ กษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี ประจาปี 2563 โดยวาระนี้ ตอ้ งผ่านการอนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติอนุ มัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ ูสอบบัญชี
ประจาปี 2563 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
362,461,002
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 715,500 หุน้
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษทั
ที่ ปรึ กษากฎหมายได้ช้ี แ จงต่อ ที่ ป ระชุ ม ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 41. เรื่ องการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 45. เรื่ องการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ข้ อบังคับฉบับปัจจุบัน

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข

ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นผู ้เ รี ยกประชุ ม
คณะกรรมการ และในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการ
ให้ ป ระธานกรรมการหรื อผู ้ซ่ ึ งได้รั บ มอบหมายส่ ง
หนังสื อนัดประชุ มไปยังกรรมการไม่ น้อยกว่าเจ็ด (7)
วันก่ อ นวันประชุ ม เว้นแต่ ใ นกรณี จาเป็ นรี บด่ วนเพื่ อ
รักษาสิ ทธิ หรื อผลประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัด
ประชุ มโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุ มให้เร็ วกว่านั้น
ก็ได้
ถ้า กรรมการตั้งแต่ ส องคนขึ้ น ไปร้ อ งขอให้ เ รี ย ก
ประชุ มคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกาหนดวัน
ประชุ ม ภายในสิ บ สี่ (14) วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ไ ด้รั บ การ
ร้องขอ

ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นผู ้เ รี ยกประชุ ม
คณะกรรมการ และในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกาหนดวันประชุ มให้เ ร็ วกว่า นั้นก็ไ ด้ ทั้งนี้ การส่ ง
หนังสื อเชิ ญประชุ มคณะกรรมการไปยังกรรมการจะส่ ง
โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
ถ้า กรรมการตั้ง แต่ ส องคนขึ้ นไปร้ อ งขอให้ เ รี ยก
ประชุ มคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกาหนดวัน
ประชุมภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
ประธานกรรมการหรื อประธานในที่ ประชุ ม อาจ
ก าหนดให้ จั ด การประชุ มคณะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้ โดยให้ ป ฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายหรื อประกาศที่เกี่ยวข้อง
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ข้ อบังคับฉบับปัจจุบัน

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข

ข้อ 45. ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่ งในห้ า (1/5) ของจ านวนหุ ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ว
ทั้งหมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมี
หุ ้นนับ รวมกันได้ไ ม่ น้อ ยกว่า หนึ่ งในสิ บ (1/10) ของ
จานวนหุ ้นที่ จาหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมดจะเข้า ชื่ อกันทา
หนังสื อขอให้ค ณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ น
การประชุ มวิสามัญเมื่ อใดก็ไ ด้ แต่ ตอ้ งระบุ เหตุ ผ ลใน
การที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้ คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ก าร
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายในหนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุน้

ข้อ 45. ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ ง หรื อหลายคนซึ่ งมี หุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจานวนหุ ้นที่
จ าหน่ า ยได้ ท้ ั งหมดจะเข้ า ชื่ อ กั น ท าหนั ง สื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมื่ อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุ เรื่ องและเหตุ ผ ลใน
การที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่ สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ
จากผูถ้ ือหุน้

จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีค วามเห็นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติ ม ที่ปรึ กษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับของบริ ษทั โดยวาระนี้ ตอ้ งผ่านการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ ป ระชุ มพิจารณาแล้ ว และมีมติอ นุ มัติก ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ บังคั บของบริ ษัท ข้ อ 41. เรื่ อ งการประชุ ม
คณะกรรมการผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และข้ อ 45. เรื่ องการเรี ยกประชุ มผู้ถือหุ้ นด้ วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
363,881,002
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 1,420,000 หุน้
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องอื่นใด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม
ประธานได้ถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ประสงค์ที่จะซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรื อไม่
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• นายสฤษฏ์พงศ์ เทศะบารุ ง ตัวแทนอาสาสมัครพิ ทกั ษ์สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ นไทย
ถามว่า Platform การประมูลมีผลกระทบต่อบริ ษทั หรื อไม่ และบริ ษทั เตรี ยมการรองรับไว้อย่างไร
นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบดังนี้
เดิ มบริ ษทั มี การประมูลหน้าลาน มี การประมูลแบบ E-onsite และได้พฒ
ั นามาเป็ นการประมู ลแบบ
ออนไลน์ระยะหนึ่ง ต่อมาเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทาให้การประมูลแบบออนไลน์ของ
บริ ษทั ประสบความสาเร็ จ มีผูเ้ ข้าร่ วมประมูลออนไลน์เพิ่มมากขึ้ นในช่ วงสถานการณ์ดงั กล่าว แม้ปัจจุบนั ภาครัฐได้
ผ่อนปรนมาตรการให้สามารถเปิ ดประมูลหน้าลานได้แล้ว แต่จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประมูลแบบออนไลน์ยงั คงสู งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางของบริ ษทั ที่จะขยายไปสู่ การประมูลแบบ 5G ประกอบกับการถ่ายทอดสดซึ่ งจะทาให้การ
ประมูลออนไลน์เกิดธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น กล่าวโดยสรุ ปคือ Platform การประมูลของบริ ษทั ยังคงมีความทันสมัย และ
จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• นายเอกวิทย์ คู วิวฒั นชัย ผูถ้ ื อหุ ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า หากภาครั ฐมี นโยบายส่ งเสริ มให้ประชาชน
เปลี่ยนมาใช้รถ EV โดยนารถเก่าไปเป็ นส่ วนลดแลกซื้ อรถ EV จะส่ งผลต่อบริ ษทั อย่างไร
นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบดังนี้
บริ ษทั พิจารณาจากในช่ วงสถานการณ์ COVID-19 พฤติ กรรมของประชาชนจะเปลี่ยนจากการใช้รถ
สาธารณะมาใช้รถส่ วนตัวมากขึ้น หากภาครัฐมีนโยบายส่ งเสริ มให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถ EV จะยิง่ ส่ งผลเป็ นคุณแก่
บริ ษทั เนื่องจากการประมูลจะยังคงเป็ นการแข่งขันที่ทาให้เกิดราคายุติธรรม (Fair value) มากที่สุด ประกอบกับบริ ษทั มี
กระบวนการประมิ น ราคาอย่ า งมี ม าตรฐาน และในอนาคตอาจมี ร ถ EV เข้า สู่ ต ลาดการประมู ล ของบริ ษ ัท ทั้ง นี้
ผลกระทบดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ายกับนโยบายรถคันแรกของภาครัฐที่ เคยมีมาก่อนหน้านี้ ซึ่ งสุ ดท้ายแล้วรถยนต์ก็จะ
ไหลเข้าสู่ กระบวนการประมูล
• นายขันติ อุดมสังฆธรรม ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง ถามว่า บริ ษทั มีแนวโน้มกาไรที่ดีต่อเนื่ อง แต่มาตรฐาน
บัญชีใหม่ทาให้กาไรบรรทัดสุ ดท้ายลดลง อาจส่ งผลให้ปันผลลดลง บริ ษทั มีแนวทางพิจารณาการจ่ายปันผลใหม่หรื อไม่
รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา ประธานกรรมการ ตอบดังนี้
ที่ผ่านมาบริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลอย่างต่อเนื่ องทุกปี และส่ วนใหญ่จ่ายปั นผลสู งกว่านโยบายการจ่าย
ปั นผลของบริ ษทั แต่เมื่อต้องปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชี ใหม่หรื อ TFRS16 อาจทาให้เห็นว่ากาไรของ
บริ ษทั ลดลงเล็กน้อย เนื่ องจากหนี้ หลักของบริ ษทั คื อการเช่าที่ ดิน แต่หนี้ ดงั กล่าวเป็ นหนี้ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยและเป็ น
คนละส่ วนกับหนี้ สินหมุนเวียน จึงไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายปั นผลของบริ ษทั แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารจะ
ยังคงบริ หารงานอย่างทุ่มเทเพื่อเพิ่มกาไรให้แก่บริ ษทั ต่อไป
• นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย ผูร้ ับมอบฉันทะจากกองทุนฟิ ลลิปแคปปิ ตอล ถามว่า จากสภาวะ COVID-19
ทาให้ธนาคารแห่ งประเทศไทยมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ซ่ ึ งจะส่ งผลให้ไม่มีรถยึดเข้ามาที่บริ ษทั หรื อไม่ และหลังจาก
มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยสิ้ นสุ ดลง คาดว่าจะมีรถถูกยึดเข้ามาหรื อไม่
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นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบดังนี้
จากการประเมิ นเบื้ อ งต้นถื อ ว่าบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากมาตรการของธนาคารแห่ งประเทศไทย
น้อยมาก เนื่ องจากจานวนบริ ษทั คู่คา้ ที่ ส่งรถให้กบั บริ ษทั มีมากเพียงพอที่ จะทาให้บริ ษทั มีรถเก็บไว้รอการประมูลใน
คลังสิ นค้า ดังนั้น การชะลอการยึดรถจึงไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษทั มากนัก
• นายธี รภัทร นิคมานนท์ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง ขอให้อพั เดทเรื่ องการประมูลเครื่ องใช้ไฟฟ้า
นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบดังนี้
ปั จจุบนั บริ ษทั มีการประมูลเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทั้งแบบออนไลน์และที่ หน้าลาน โดยมีการประมูลที่ สาขา
รังสิ ตและสาขาจังหวัดราชบุรี ซึ่ งอัตราการจบประมูลถือว่าเป็ นที่ น่าพอใจ และช่ วยทาให้บริ ษทั มีสินค้าที่หลากหลาย
มากขึ้น ในอนาคตการประมูลประเภทนี้จะทาให้บริ ษทั ก้าวสู่ Market Place ได้เร็ วขึ้น และเข้าถึงตลาด End user มากขึ้น
• นายราเชนทร์ ดิลก ดอกปิ ก ผูถ้ ื อหุ ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า บริ ษทั สามารถจัดให้มีบริ การสิ นเชื่ อจาก
ธนาคารต่าง ๆ ทุกสาขาได้หรื อไม่
นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบดังนี้
การให้สินเชื่ อเป็ นปั จจัยที่ทาให้การซื้ อขายมีความคล่องตัว บริ ษทั อยู่ระหว่างการเจรจากับคู่คา้ รายใหญ่
เกี่ยวกับการให้สินเชื่ อแบบ One stop service เพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ ข้าร่ วมประมูลและจะช่วยเพิ่มกาลังซื้ อ
มากขึ้น ทั้งนี้ ปั จจุบนั บริ ษทั ยังคงมีอตั ราการจบประมูลอยู่ในระดับสู ง สิ่ งที่บริ ษทั ต้องเร่ งดาเนิ นการคือ เพิ่มปริ มาณรถ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของผูป้ ระมูลและพัฒนาการประมูลออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
• นายธาดา สุ ขโข ผูถ้ ือหุ น้ มาด้วยตนเอง ถามว่า จากการให้ขอ้ มูลในกิจกรรม Opportunity Day ไตรมาส
ที่ 1/2563 ของบริ ษทั ที่กล่าวว่าปี 2563 ดีกว่าปี 2540 นั้น เพราะอะไร เนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้เศรษฐกิจ
ไม่ดีมีผลต่อกาลังซื้ อรถมือสอง
นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบดังนี้
จากการประเมินเบื้องต้น เห็นได้ชดั ว่ามีสินทรัพย์ไหลเข้าสู่ การประมูลของบริ ษทั มากกว่าปี 2540 และมี
ผูเ้ ข้าร่ วมประมูลจานวนมากกว่า แม้บริ ษทั จะได้รับผลกระทบบางส่ วนจากการผ่อนผันการชาระหนี้ แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อเข้าสู่ สภาวะปกติรถยึดก็ตอ้ งไหลเข้าสู่ ระบบการประมูลอยูด่ ี ดังนั้น บริ ษทั ยังคงยืนยันว่าผลประกอบการปี 2563 จะ
ยังคงเป็ นที่น่าพอใจต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน
• นายนคร แสนยาสิ ริ ผูร้ ับมอบฉันทะจากนางสาวจันทรวรรณ จรู ญธรรม ถามว่าอัตราการจบประมูล
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เป็ นอย่างไร และผลจากการประมูลออนไลน์เป็ นอย่างไร
นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบดังนี้
ช่ วงที่ ผ่านมาบริ ษทั มี อตั ราการจบประมู ลเพิ่ มขึ้ นประมาณร้ อยละ 30 ในอนาคตบริ ษทั มี แผนจะทา
AUCT Channel เพื่ อจัดให้มีการประมูลแบบออนไลน์ทุกวัน ซึ่ งจะช่ วยทาให้อตั ราการจบประมูลเพิ่ มยิ่งขึ้ น รองรั บ
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ไม่ตอ้ งการมาประมูลในสถานที่ ประมูล จะส่ งผลให้การรับรู ้รายได้เพิ่มมากขึ้ น โดยอาจไม่
จาเป็ นต้องมีการประมูลที่หน้าลาน เน้นพัฒนาการประมูลในรู ปแบบ 5G
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่ สละ
เวลามาร่ วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณสาหรับคาถามที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.05 น.

- ไพบูลย์ เสรี วิวัฒนา (รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา)
ประธานกรรมการ

- สุวิทย์ ยอดจรั ส (นายสุ วิทย์ ยอดจรัส)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

- วรั ญญู ศิลา (นายวรัญญู ศิลา)
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

- นันทนิตย์ ราชกิจ (นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ)
เลขานุการบริ ษทั
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา (อายุ 67 ปี )
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง:

กรรมการ

ตาแหน่ งปัจจุบนั :

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ:

24 กันยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒทิ างการศึกษา:

- ปริ ญญาเอก การเงิน
University of Mississippi, U.S.A.
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมทีจ่ ดั โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
- DCP: Director Certification Program รุ่ นที่ 12/2001
- RMP: Risk Management Committee Program รุ่ นที่ 3/2014
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน):
2555 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย: 2 แห่ง
2557 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จากัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย: 4 แห่ง
2562 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั บรรจุภณั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม จากัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ชิค รี พบั บลิค จากัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบนั
อนุญาโตตุลาการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2531 – ปัจจุบนั
2527 – 2563

กรรมการ
บริ ษทั บี อาร์ ซี เอส จากัด
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท: ไม่มี
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม / หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรื อในช่ วง 2 ปี
ทีผ่ ่านมา:
ก. กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ ไม่เป็ น
ได้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มี ความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จที่ มี นัยส าคัญอันอาจมี ผลท าให้ไม่ สามารถ ไม่มี
ทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สิ นค้า / บริ การ /
การยืม / ให้กยู้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ไม่มี
500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.09

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา:
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563:
- คณะกรรมการบริ ษทั
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

9/9 ครั้ง
3/3 ครั้ง
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2. นายศราวุธ จารุจนิ ดา (อายุ 62 ปี )
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง:

กรรมการ

ตาแหน่ งปัจจุบนั :

กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:

24 เมษายน 2561 (2 ปี 8 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริ ญญาโท บริ หารการเงิน
University of Mississippi U.S.A.
- ปริ ญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมทีจ่ ดั โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
- DCP: Director Certification Program รุ่ นที่ 31/2003
- AACP: Advance Audit Committee Program รุ่ นที่ 19/2015
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน):
2561 – ปัจจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2555 – 2560
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย: 1 แห่ง
2559 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย: 2 แห่ง
2561 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั แอสเซทไวส์ จากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั ชิค รี พบั บลิค จากัด (มหาชน)
2555 – 2560
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / ประธานสายสิ นเชื่อธุรกิจ
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท: ไม่มี
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม / หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรื อในช่ วง 2 ปี
ทีผ่ ่านมา:
ก. กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ ไม่เป็ น
ได้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
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ค. มี ความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จที่ มี นัยส าคัญอันอาจมี ผลท าให้ไม่ สามารถ
ทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สิ นค้า / บริ การ /
การยืม / ให้กยู้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา:
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563:
- คณะกรรมการบริ ษทั
- คณะกรรมการบริ หาร
- คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

9/9 ครั้ง
16/16 ครั้ง
2/2 ครั้ง
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอแต่ งตั้งเป็ นกรรมการใหม่
นายเวทย์ นุชเจริญ (อายุ 67 ปี )
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง:

กรรมการ

ตาแหน่ งปัจจุบนั :

กรรมการบริ หาร
(ตั้งแต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2563)

คุณวุฒทิ างการศึกษา:

- ปริ ญญาโท พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมทีจ่ ดั โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น:
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ SEC/2015
- Role of Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 31/2013
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ รุ่ นที่ 3/2553 สถาบันวิทยาการการค้า หอการค้าไทย
- หลักสู ตรโครงการสัมมนาผูบ้ ริ หารและสถาบันการเงิ น รุ่ นที่ 14/2549 สมาคมสถาบันการศึ กษาการธนาคารและ
การเงินไทย
- หลักสูตร Credit Skills Assessment คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริ หารความมัน่ คงสาหรับผูบ้ ริ หารระดับสูง (สวปอ.มส.) รุ่ นที่ 9/2560 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง:
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน):
มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย: 4 แห่ง
2561 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบนั
- ประธานกรรมการ
บริ ษทั สยามราชธานี จากัด (มหาชน)
- ที่ปรึ กษา
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
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2561 - 2562
2560 - 2562
2558 - 2560

กรรมการ
บริ ษทั เงินทุน ศรี สวัสดิ์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ไรมอนแลนด์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย: 7 แห่ง
2563 - ปัจจุบนั
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ศูนย์ที่ปรึ กษาทางการเงิน (บสย. F.A. Center)
2561 - ปัจจุบนั
- กรรมการ
บริ ษทั พี-ทรัพย์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
- ประธานกรรมการ
บริ ษทั ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จากัด
- ประธานกรรมการกาหนดแนวทางการจัดหารายได้
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบนั
- ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั สยามเทคนิคคอนกรี ต จากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั
ผูท้ รงคุณวุฒิ / ที่ปรึ กษา
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2558 - 2562
กรรมการ
บริ ษทั ศรี สวัสดิ์พาวเวอร์ จากัด
2559 - 2561
- กรรมการ
องค์การประปาส่วนภูมิภาค
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
2558 - 2561
กรรมการ
- องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
- องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
2558 - 2560
กรรมการ
มูลนิธิสมั มาชีพ
2558 - 2559
กรรมการ
บริ ษทั เหมราช คลีนวอเตอร์ จากัด

2/3

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท: ไม่มี
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม / หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรื อในช่ วง 2 ปี
ทีผ่ ่านมา:
ก. กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ ไม่เป็ น
ได้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มี ความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จที่ มี นัยส าคัญอันอาจมี ผลท าให้ไม่ สามารถ ไม่มี
ทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สิ นค้า / บริ การ /
การยืม / ให้กยู้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา:
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563:
- คณะกรรมการบริ หาร

10/12 ครั้ง
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอแต่ งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
ชื่ อ-นามสกุล:
อายุ:

นายวิชาติ โลเกศกระวี
52 ปี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4451

วุฒิการศึกษา:

อื่น ๆ:

-

ประสบการณ์ การทางาน:
2545 - ปัจจุบนั
2542 - 2545
2540 - 2542

- หุน้ ส่วน บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
- ผูจ้ ดั การอาวุโส บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
- ผูจ้ ดั การ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ อื่น ๆ:

ผูส้ อบบัญชี
1. บริ ษทั ออลล่า จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
4. บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
5. บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
6. บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท:

-ไม่มี- (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

จานวนปี การดารงตาแหน่ งผู้สอบบัญชีของ บมจ.สหการประมูล: 1 ปี
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อดารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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ชื่ อ-นามสกุล:
อายุ:

นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
49 ปี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4799

วุฒิการศึกษา:

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื่น ๆ:

- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ การทางาน:
2555 - ปัจจุบนั
2549 - 2555
2541 - 2549

- หุน้ ส่วน บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
- ผูจ้ ดั การอาวุโส บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
- ผูจ้ ดั การ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ประสบการณ์ อื่น ๆ:

ผูส้ อบบัญชี
1. บริ ษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั สามารถเทลคอม จากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จากัด (มหาชน)
4. บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)
5. บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
6. บริ ษทั โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท:

-ไม่มี- (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

จานวนปี การดารงตาแหน่ งผู้สอบบัญชีของ บมจ.สหการประมูล: ข้ อมูลประกอบการพิจารณา:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อดารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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ชื่ อ-นามสกุล:
อายุ:

นายสาราญ แตงฉ่ า
46 ปี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 8021

วุฒิการศึกษา:

บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่น ๆ:

- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ การทางาน:
2560 - ปัจจุบนั
2556 - 2560
2546 - 2556

- หุน้ ส่วน บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
- ผูจ้ ดั การอาวุโส บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
- ผูจ้ ดั การ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ประสบการณ์ อื่น ๆ:

ผูส้ อบบัญชี
1. บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
4. บริ ษทั โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท:

-ไม่มี- (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

จานวนปี การดารงตาแหน่ งผู้สอบบัญชีของ บมจ.สหการประมูล: ข้ อมูลประกอบการพิจารณา:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อดารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

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

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึง่ เป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้อน)
(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

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

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บา้ นเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

Residing at

Road

Sub-district

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

District

Province

Postal Code

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

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

holding the total number of

shares, and having the right to vote equivalent to

หุน้ สามัญ

เสียง ดังนี ้
votes as follows:

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ordinary share of

shares, having the right to vote equivalent to

หุน้ บุริมสิทธิ

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

preferred share of

shares, having the right to vote equivalent to

votes,

เสียง
votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

ถนน
Road

จังหวัด
Province

ถนน
Road

จังหวัด
Province

[
T
y
p
e
[a
T
yq
pu
eo

(1) ชื่อ
Name

ถนน
Road

จังหวัด
Province

ปี อยู่บา้ นเลขที่

Age

years, residing at

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Sub-district

District

รหัสไปรษณีย ์

หรือ

Postal Code

, or

(2) ชื่อ
Name

(3) ชื่อ
[t

อายุ

อายุ

ปี อยู่บา้ นเลขที่

Age

years, residing at

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Sub-district

District

รหัสไปรษณีย ์

หรือ

Postal Code

, or

อายุ

ปี อยู่บา้ นเลขที่

ae Name
Age
years, residing at
T
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Sub-district
District
qyf
p
รหั
ส
ไปรษณี
ย
์
หรือ
ur
e
Postal
Code
, or
oo
tm
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ea[ (4) รศ.ดร.เสาวณีย ์ ไทยรุง่ โรจน์
ที่อยู่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
tT Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj
q
Independent Director / Chaiman of the Audit Committee
fhy
u
rep Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310
ooe
t
m
ed
oa
1/2
tc
hfuq

อายุ 62 ปี
Age 62 years
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(5) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี

[
ที่อยู่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
T
Assoc. Prof. Dr. Montree Socatiyanurak Independent Director / Member of the Audit Committee
Age 64 years
y
Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310
p
(6) นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 61 ปี
[e
ที่อยู่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
T
Mrs. Wilaiwan Srisamrual
Independent Director / Member of the Audit Committee
Age 61 years
ya
Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310
p
eq
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
u
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
ao
ในวันที่ 9 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.
t
on 9 April 2021
at
10.00 a.m.
e่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
ณ ห้องประชุมบริษัท เลขทีq
u
at Meeting Room, No. 518/28,
Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Wangthonglang Sub-district, Wangthonglang District, Bangkok 10310 or any adjournment at
fthereof.
any date, time and placeo
tr
กิeoจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
m acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.
Any
f
rt
oh
ลงชื่อ/Signed
ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
e
m
(

)

td
ho
ลงชื่อ/Signed
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
ec
(
)
u
dm
eo
ลงชื่อ/Signed
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
cn
(
)
ut
m
eo
ลงชื่อ/Signed
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
nr
(
)
t
t
หมายเหตุ
oh
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
re
การลงคะแนนเสียงได้
Remark

ts
hu
em
m
sa
ur
y
m
m
ao
fr
y
a
on
f
i
an
nt

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for
splitting votes.
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

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

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตำยตัว)
(Proxy Form containing specific details)

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรือ่ ง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

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

(1) ข้ำพเจ้ำ

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

สัญชำติ

I/We

อยู่บำ้ นเลขที่

วันที่

Nationality

ถนน

ตำบล/แขวง

Residing at

Road

Sub-district

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

District

Province

Postal Code

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

โดยถือหุน้ จำนวนทัง้ สิน้ รวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

holding the total number of

shares, and having the right to vote equivalent to

หุน้ สำมัญ

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

ordinary share of

shares, having the right to vote equivalent to

หุน้ บุรมิ สิทธิ

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

preferred share of

shares, having the right to vote equivalent to

เสียง ดังนี ้
votes as follows:

เสียง
votes,

เสียง
votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) ชื่อ

ถนน
Road

จังหวัด
Province

ถนน
Road

จังหวัด
Province

ถนน
Road

จังหวัด
Province

อำยุ

ปี อยู่บำ้ นเลขที่

[ Name
Age
years, residing at
T
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
y
Sub-district
District
p
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
e
Postal Code
, or
อำยุ
ปี อยู่บำ้ นเลขที่
a(2) ชื่อ
[
Age
years, residing at
q Name
T
ต
ำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
u
y
Sub-district
District
o
p
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
t
e
Postal Code
, or
e
a(3) ชื่อ
อำยุ
ปี อยู่บำ้ นเลขที่
[fq Name
Age
years, residing at
r
T
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
u
yoo
Sub-district
District
pm
รหั
ส
ไปรษณี
ย
์
หรือ
t
ete
Postal Code
, or
ahf
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
qer[ (4) รศ.ดร.เสำวณีย ์ ไทยรุง่ โรจน์
ที
่
อ
ยู
่
518/28
ซอยรำมค
ำแหง
39
(เทพลี
ล
ำ
1)
แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุ งเทพมหำนคร 10310
udoT
o Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj Independent Director / Chaiman of the Audit Committee
y
m
tctp Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310
euhe
fm
ea
redq
onou
1/5
t
m
co
tout
hr

อำยุ 62 ปี
Age 62 years
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(5) รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกั ษ์

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

อำยุ 64 ปี

[
ที่อยู่ 518/28 ซอยรำมคำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุ งเทพมหำนคร 10310
T
Assoc. Prof. Dr. Montree Socatiyanurak Independent Director / Member of the Audit Committee
Age 64 years
y
Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310
p
(6) นำงวิไลวรรณ ศรีสำรวล
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ 61 ปี
e[
ที่อยู่ 518/28 ซอยรำมคำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุ งเทพมหำนคร 10310
aT
Mrs. Wilaiwan Srisamrual
Independent Director / Member of the Audit Committee
Age 61 years
qy
Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310
up
คนหนึ่งคนใดเพีoeยงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
ta to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
any one of them
eq 2564
ในวันที่ 9 เมษำยน
เวลำ 10.00 น.
fu
on 9 April 2021
at
10.00 a.m.
ณ ห้องประชุมบริroษัท เลขที่ 518/28 ซอยรำมคำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุ งเทพมหำนคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อ่ืนด้วย
at Meeting Room,
ot No. 518/28, Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Wangthonglang Sub-district, Wangthonglang District, Bangkok 10310 or any
adjournment at any date, time and place thereof.
m
e
t
(4)fข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
hr I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
eo
dm  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563
Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
ot

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
ch
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ue

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
m
d
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:
eo
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
nc
Approve
Disapprove
Abstain
tu
om  วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563
re
Agenda 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2020
tn
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
ht
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
eo
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
sr
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ut
Approve
Disapprove
Abstain
m
h
m
e
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
as
Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2020
ru
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
ym
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
om
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
fa
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
ar
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ny
Approve
Disapprove
Abstain
io
nf
 วาระที่ 4 พิจ ารณาอนุ มัติก ารจั ดสรรเงินก าไรสุ ทธิ เ พื่อเป็ นทุ นส ารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผลส าหรั บผลการ
ta
ดาเนินงานปี 2563
en
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit for legal reserve and dividend payment for the 2020
ri
performance
en
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
st
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
te
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
ir
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ne
Approve
Disapprove
Abstain
gs
pt
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 วาระที่ 5


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

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

Agenda 5

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)

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

 เลือกตัง้ กรรมกำรทัง้ หมด / To appoint all of the directors
 เลือกตัง้ กรรมกำรรำยบุคคล/ To appoint an individual director
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิ วัฒนำ
ประธำนกรรมกำร
Assoc. Prof. Dr. Paiboon Sareewiwatthana

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

2. นำยศรำวุ ธ จำรุ จิ น ดำ

 งดออกเสียง

Disapprove

Mr. Sarawut Charuchinda

 เห็นด้วย
Approve

 วาระที่ 6


 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

To consider and approve the appointment for 1 additional director

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 วาระที่ 7

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 และค่าบาเหน็จรายปี ของกรรมการประจาปี 2563

Agenda 7

To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2021 and the annual bonus of the
directors for the year 2020

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



Director

 ไม่เห็นด้วย

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร

(b)



Abstain

กรรมกำร

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิม่ จานวน 1 คน

Agenda 6
(a)



Chairman of the Board

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
Agenda 8



(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



To consider and approve the appointment of the auditors and the remuneration of the auditors for the year
2021

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

 วาระที่ 9 การแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท
Agenda 9



(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and the amendment of Clause 3 of the
Memorandum of Association about the objectives of the Company

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นกำร
ลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ ือหุน้
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a
shareholder.

(6) ในกรณีท่ขี ำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติใ นเรื่อง
ใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิ ทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ
ประกำรตำมที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจกำรใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้ พเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้
กระทำเองทุกประกำร
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in
the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

หมำยเหตุ

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

Remarks

1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลำยคน
เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several
proxies for splitting votes.

2. ในกรณีท่มี ีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Supplemental Proxy
Form B. as attached.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
SUPPLEMENTAL PROXY FORM B.

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

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถื อหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 9 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษั ท เลขที่ 518/28 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1)
แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลำและสถำนที่อื่นด้วย
In the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, on 9 April 2021 at 10.00 a.m. at Meeting Room, No. 518/28, Soi
Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Wangthonglang Sub-district, Wangthonglang District, Bangkok 10310 or any adjournment at any date,
time and place thereof.

 วำระที่

เรือ่ ง

Agenda No.

Re:

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 งดออกเสียง

Disapprove

 วำระที่

Abstain

เรือ่ ง

Agenda No.

Re:

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 งดออกเสียง

Disapprove

 วำระที่

Abstain

เรือ่ ง

Agenda No.

Re:

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วำระที่

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เรือ่ ง เลือกตัง้ กรรมกำร (ต่อ)

Agenda No.

Re:

Election of director(s)

(Continued)

ชื่อกรรมกำร
Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมกำร
Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

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

Proxy Form C.

(แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและ
แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

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

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We

สานักงานตัง้ อยู่เลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

Residing at

Road

Sub-district

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

District

Province

Postal Code

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
as a Custodian for

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

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

holding the total number of

shares, and having the right to vote equivalent to

หุน้ สามัญ

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

ordinary share of

shares, having the right to vote equivalent to

หุน้ บุรมิ สิทธิ

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

preferred share of

shares, having the right to vote equivalent to

เสียง ดังนี ้
votes as follows:

เสียง
votes,

เสียง
votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) ชื่อ

ถนน
Road

จังหวัด
Province

ถนน
Road

จังหวัด
Province

ถนน
Road

จังหวัด
Province

อายุ

ปี อยู่บา้ นเลขที่

[
Name
age
years, residing at
T
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
y
Sub-district
District
p
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
e
Postal Code
, or
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
a (2) ชื่อ
[ Name
age
years, residing at
q
T
ต
าบล/แขวง
อาเภอ/เขต
u
y
Sub-district
District
o
p
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
t
e
Postal Code
, or
e (3) ชื่อ
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
a
[f Name
age
years, residing at
q
T
r
ต
าบล/แขวง
อาเภอ/เขต
u
yo
Sub-district
District
o
pm
รหัสไปรษณีย ์
หรื อ
t
et
Postal Code
, or
e
ah
f (4) รศ.ดร.เสาวณีย ์ ไทยรุง่ โรจน์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
[qer ที่อยู่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ud
T
o Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj Independent Director / Chaiman of the Audit Committee
yom
Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310
ptct
eeuh
1/6
afm
e
qred

อายุ 62 ปี
Age 62 years
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(5) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี

[
ที่อยู่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
T
Assoc. Prof. Dr. Montree Socatiyanurak Independent Director / Member of the Audit Committee
Age 64 years
y
Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310
p
(6) นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 61 ปี
e[
ที่อยู่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
aT
Mrs. Wilaiwan Srisamrual
Independent Director / Member of the Audit Committee
Age 61 years
qy
up Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310
คนหนึ่งคนใดเพีoeยงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ta to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
any one of them
eq 2564
ในวันที่ 9 เมษายน
เวลา 10.00 น.
on 9 April 2021
at
10.00 a.m.
fu
ณ ห้องประชุมบริroษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
at Meeting Room,
ot No. 518/28, Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Wangthonglang Sub-district, Wangthonglang District, Bangkok 10310 or any
adjournment at any date, time and place thereof.
m
e
(3)tf ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
hr I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:
eo
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
dm
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote
ot
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
ch
To grant the partial shares as follows:
ue
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
m
d
ordinary share
shares, and having the right to vote equal to
votes,
eo
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
nc
preferred share
shares, and having the right to vote equal to
votes.
tu
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด
เสียง
om
Total amount of voting rights
votes.
re
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
tnI/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
ht
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563
eo
Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
sr
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ut
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
m
h

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
m
e
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:
as
 เห็นด้วย..............................เสียง  ไม่เห็นด้วย..............................เสียง  งดออกเสียง...............................เสียง
ru
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ym
om
 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563
fa
Agenda 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2020
ar
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ny
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
io
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
nf
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:
ta
 เห็นด้วย..............................เสียง  ไม่เห็นด้วย..............................เสียง  งดออกเสียง...............................เสียง
en
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ri
en
st
te
ir
ne
gs
pt
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oi
in
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3

To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2020

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)

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

 เห็นด้วย..............................เสียง
Approve

 ไม่เห็นด้วย..............................เสียง

votes

Disapprove

votes

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

votes

 วาระที่ 4 พิจ ารณาอนุ มัติก ารจั ดสรรเงินก าไรสุ ทธิ เ พื่อเป็ นทุ นส ารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผลส าหรั บผลการ
ดาเนินงานปี 2563
Agenda 4



(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)



To consider and approve the appropriation of profit for legal reserve and dividend payment for the 2020
performance

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)

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

 เห็นด้วย..............................เสียง
Approve

 วาระที่ 5


Disapprove

votes

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

votes

พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

Agenda 5

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

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)



 ไม่เห็นด้วย..............................เสียง

votes

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)

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

 เลือกตัง้ กรรมการทัง้ หมด / To appoint all of the directors
 เลือกตัง้ กรรมการรายบุคคล/ To appoint an individual director
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิ วัฒนา
ประธานกรรมการ
Assoc. Prof. Dr. Paiboon Sareewiwatthana

Chairman of the Board

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

votes

2. นายศราวุ ธ จารุ จิ น ดา

Disapprove

กรรมการ

Mr. Sarawut Charuchinda

votes

Abstain

votes

Director

 เห็นด้วย..............................เสียง  ไม่เห็นด้วย..............................เสียง  งดออกเสียง...............................เสียง
Approve
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Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิม่ จานวน 1 คน

Agenda 6

To consider and approve the appointment for 1 additional director

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)



votes

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)

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

 เห็นด้วย..............................เสียง
Approve

votes

 ไม่เห็นด้วย..............................เสียง
Disapprove

votes

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

votes

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 และค่าบาเหน็จรายปี ของกรรมการประจาปี 2563
Agenda 7



(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)



To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2021 and the annual bonus of the
directors for the year 2020

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)

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

 เห็นด้วย..............................เสียง
Approve

votes

 ไม่เห็นด้วย..............................เสียง
Disapprove
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votes

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

votes
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 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจาปี 2564


Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the remuneration of the auditors for the year
2021

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)

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

 เห็นด้วย..............................เสียง
Approve

 ไม่เห็นด้วย..............................เสียง

votes

Disapprove

votes

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

votes

 วาระที่ 9 การแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท


Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and the amendment of Clause 3 of the
Memorandum of Association about the objectives of the Company

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)

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

 เห็นด้วย..............................เสียง
Approve



 ไม่เห็นด้วย..............................เสียง

votes

Disapprove

votes

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

votes

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider other matters (if any)



(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)



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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)

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

 เห็นด้วย..............................เสียง
Approve

votes

 ไม่เห็นด้วย..............................เสียง
Disapprove

votes

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

votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a
shareholder.

(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณี ท่ที ่ีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ
ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in
the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)
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ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีท่ีผถู้ ื อหุน้ ที่ ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

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

3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several
proxies for splitting votes.

4. ในกรณีท่มี ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Supplemental Proxy
Form C. as attached.
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Enclosure No. 6

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
SUPPLEMENTAL PROXY FORM C.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจาปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษั ท เลขที่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
In the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, on 9 April 2021 at 10.00 a.m. at Meeting Room, No. 518/28, Soi
Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Wangthonglang Sub-District, Wangthonglang District, Bangkok 10310 or any adjournment at any date,
time and place thereof.

 วาระที่

เรือ่ ง

Agenda No.

Re:

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 งดออกเสียง

Disapprove

 วาระที่

Abstain

เรือ่ ง

Agenda No.

Re:

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 งดออกเสียง

Disapprove

 วาระที่

Abstain

เรือ่ ง

Agenda No.

Re:

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที่

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เรือ่ ง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)

Agenda No.

Re:

Election of director(s)

(Continued)

ชื่อกรรมการ
Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ
Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain
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การลงทะเบียน เอกสารที่จะต้ องแสดงก่ อนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การลงทะเบียน
บริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้นตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็ นต้นไป ดังนั้น เพื่อความสะดวกใน
การลงทะเบี ยน ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ จะมาเข้าประชุ มโปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบี ยนซึ่ งพิมพ์บาร์ โค้ด และ
หนังสื อมอบฉันทะ (สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะ) ที่ กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และปิ ดอากรแสตมป์ เรี ยบร้อยแล้ว
พร้อมเอกสารประกอบที่ตอ้ งแสดงก่อนเข้าประชุมมาด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการอนุญาตให้เฉพาะผูม้ ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนเข้าประชุมเท่านั้น
ข. เอกสารที่จะต้ องแสดงก่ อนเข้ าประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารฉบับจริ งที่ส่วนราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและยังไม่หมดอายุ
เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
2.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและยังไม่หมดอายุของ
ผูม้ อบฉันทะ เช่ น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิ จ ใบขับขี่
หรื อหนังสื อเดินทาง ซึ่ งผูม้ อบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) ให้แสดงเอกสารฉบับจริ งที่ ส่วนราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและยังไม่
หมดอายุ ข องผู ร้ ั บ มอบฉัน ทะ เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน บัต รข้า ราชการ บัต รพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคล
1. กรณีผ้ แู ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) เข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าประชุมนั้นมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
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(ข) ให้แสดงเอกสารฉบับจริ งที่ ส่วนราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและยังไม่
หมดอายุ ข องผูแ้ ทนนิ ติ บุ ค คล เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน บัต รข้า ราชการ บัต รพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
2.

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

3.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
(ก) ให้เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล ข้อ 1. หรื อ 2.
(ข) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะ
แทน ต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
(1) สาเนาหนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูล้ งนาม
ในหนังสื อมอบฉันทะแทน ซึ่ งผูม้ อบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) สาเนาหนังสื อ ยื นยันว่า Custodian ซึ่ งเป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนนั้น ได้รั บ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ น Custodian ซึ่ งบุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ นั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
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ค. การมอบฉันทะ
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ งให้เข้าประชุ มและออกเสี ยงแทนตนในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ได้อานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น โดยได้แนบแบบหนังสื อมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสื อ
เชิญประชุมครั้งนี้ จานวน 3 แบบ ได้แก่
1. แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
คือ หนังสื อมอบฉันทะแบบทัว่ ไปซึ่ งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
2. แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
คือ หนังสื อมอบฉันทะแบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
คื อ หนังสื อมอบฉันทะแบบที่ ใช้ เฉพาะกรณีที่ผถู ้ ือหุ ้นที่ ปรากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ
และแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่ านั้น
โปรดเลื อก หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ ง เพี ยงแบบเดี ยว ในจานวน 3 แบบ ที่ ได้แนบมาพร้ อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้
และโปรดกรอกข้อความในหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้อง พร้อมทั้งปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท
และขีดฆ่าลงวันที่ ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว และส่ งมอบหนังสื อมอบฉันทะนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ ลงทะเบี ยน ก่อน
เข้าร่ วมการประชุม
เพื่ อเป็ นการรั กษาสิ ทธิ และผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นไม่ สามารถเข้าประชุ มได้ และมี ความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่ อในหนังสื อมอบฉันทะ
และระบุชื่ อ กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ และโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวที่ ปิดอากรแสตมป์ ถู กต้อง
เรี ยบร้อยพร้อมเอกสารประกอบมาที่ เลขานุ การบริ ษทั บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอย
รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 ก่อนวันประชุ ม หรื อนามา
แสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบี ยนก่อนเริ่ มการประชุม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผูร้ ับมอบฉันทะจาก
ผูถ้ ือหุน้ ) ซึ่ งแนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
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ง. การออกเสี ยงลงคะแนน
หลักเกณฑ์ การออกเสี ยงลงคะแนน
1. 1 หุน้ มี 1 เสี ยง
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง และ ผูร้ ับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ แบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสี ยง
ในแต่ละวาระ
3. ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุน้ สามารถแบ่งคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.)
4. เพื ่อ ให้เ ป็ นไปตามหลัก การกากับ ดูแ ลกิ จ การที ่ ดี บริ ษ ทั ได้จ ดั ให้มีบ ตั รลงคะแนนเสี ย ง (Ballot)
สาหรับทุก ๆ วาระที่ ตอ้ งมีการลงคะแนนเสี ยง โดยบริ ษทั จะแจกบัตรลงคะแนนเสี ยงให้ผูถ้ ือหุ น้ และ
ผูร้ ับมอบฉันทะทุกรายเมื่อทาการลงทะเบี ยน ทั้งนี้ ผูท้ ี่ มาลงทะเบี ยนภายหลังจากเวลาที่ การประชุมได้
ดาเนินการไปตามระเบียบวาระบางส่ วนแล้ว จะสามารถลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่คงเหลืออยู่
5. การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามว่ามีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
หรื อไม่ เพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลา บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่เห็นด้วยหรื องด
ออกเสี ยง โดยให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงกาเครื่ องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสี ยง
ในช่องที่ประสงค์พร้อมลงลายมือชื่ อในบัต รลงคะแนนเสี ย ง และส่ ง ให้แ ก่ เ จ้า หน้า ที่ ข องบริ ษ ทั เพื่ อ
นาไปหักออกจากคะเสี ย งที่ เ ห็ น ด้วย ทั้งนี้ ยกเว้ น กรณี การมอบฉัน ทะซึ่ งผูม้ อบฉันทะได้ลงคะแนน
เสี ยงไว้โดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว ซึ่ งบริ ษทั จะบันทึ กคะแนนเสี ยงดังกล่าวตั้งแต่
ขั้นตอนการลงทะเบียน
การนับผลการลงคะแนนเสี ยง
1. บริ ษทั จะใช้วิธีหักคะแนนเสี ยงที่ ไม่เห็ นด้วยและงดออกเสี ยงออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมด โดยส่ วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย
2. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุ มทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ ละวาระ หลังจากการออกเสี ยง
ลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้ นสุ ดลง โดยจะแยกคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ทั้งนี้
ผูถ้ ือหุ น้ ที่ส่งบัตรลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้ประกาศให้ที่
ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระสิ้ นสุ ดลงแล้ว บริ ษทั จะไม่นาเอาคะแนนเสี ยงดังกล่าว
มารวมคานวณเป็ นคะแนนเสี ยงอีก
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมแทน
1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (อายุ 62 ปี )
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทีอ่ ยู่ในการติดต่อ:

บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310

การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบัน หรื อในช่ วง 2 ปี
ทีผ่ ่านมา:
ก. กรรมการที่ มีส่ วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลู กจ้าง หรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้รับ
ไม่เป็ น
เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จที่ มีนัยสาคัญอันอาจมี ผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ ได้
ไม่มี
อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สิ นค้า / บริ การ / การยืม / ให้กยู้ ืมเงิน)
พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ส่ วนได้ เสียพิเศษในวาระการประชุม:
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท:
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา:
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):
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2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (อายุ 64 ปี )
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทีอ่ ยู่ในการติดต่อ:

บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310

การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบัน หรื อในช่ วง 2 ปี
ทีผ่ ่านมา:
ก. กรรมการที่ มีส่ วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลู กจ้าง หรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้รับ
ไม่เป็ น
เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จที่ มีนัยสาคัญอันอาจมี ผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ ได้
ไม่มี
อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สิ นค้า / บริ การ / การยืม / ให้กยู้ ืมเงิน)
พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ส่ วนได้ เสียพิเศษในวาระการประชุม:
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท:
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา:
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):
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3. นางวิไลวรรณ ศรีสารวล (อายุ 61 ปี )
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ทีอ่ ยู่ในการติดต่อ:

บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310

การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบัน หรื อในช่ วง 2 ปี
ทีผ่ ่านมา:
ก. กรรมการที่ มีส่ วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลู กจ้าง หรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้รับ
ไม่เป็ น
เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จที่ มีนัยสาคัญอันอาจมี ผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ ได้
ไม่มี
อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สิ นค้า / บริ การ / การยืม / ให้กยู้ ืมเงิน)
พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ส่ วนได้ เสียพิเศษในวาระการประชุม:
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท:
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา:
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):
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นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลูก จ้า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้เ งิ น เดื อ นประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มี หรื อ เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย บริ ษ ทั ร่ ว ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
5) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผู ม้ ี
อานาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท และไม่เ ป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ มี นัย ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อ หุ ้น ส่ ว นของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา
หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่ น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
10) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
11) ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
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ข้ อบังคับของบริษัททีเ่ กีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี
บัญชีของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื่ นนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ ซึ่ งคณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทา มีดงั ต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
(7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ 45. ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจะ
เข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่ อง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 46. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนั ดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบวาระการ
ประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัด ส่ ง ให้
ผู ถ้ ื อ หุ ้น และนายทะเบี ย นทราบไม่น ้อ ยกว่า 7 วัน ก่ อ นประชุม ทั้ ง นี้ ให้โ ฆษณาคาบอกกล่า วนัดประชุ มใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ข้อ 47. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นซึ่ งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนตน
ก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชน
จากัดกาหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับ
มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยได้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) จานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
(2) ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 48. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นต้องมี ผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (ถ้ามี ) มาประชุ มไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อ
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดแล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
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ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้น ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 49. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยูใ่ นที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ ให้ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งเป็ นประธาน
ในที่ประชุม
ประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการประชุม ใน
การนี้ ตอ้ งดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมี
มติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ข้อ 50. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) การวินิจฉัยชี้ขาดและลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้กระทาโดยการออกเสี ยงลงคะแนน และไม่วา่ การออกเสี ยง
ลงคะแนนนั้นจะกระทาด้วยวิธีใด ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยงเสมอ
(2) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(3) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อยกเลิ กสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ใดเข้า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิ จ การกับ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
(4) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นนอกจาก
การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การลงคะแนนลับอาจจะกระทาได้เมื่อมีผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเห็ นชอบด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (ถ้ามี ) ซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนโดยให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ง
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 10

แผนทีส่ ถานที่ประชุ ม
ณ ห้องประชุ มของบริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลี ลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310

เพื่ ออ านวยความสะดวกให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั จัด ให้มีบริ การรถรั บ -ส่ ง จากบริ เ วณที่ จอดรถไฟฟ้ า MRT
ทางออกที่ 1 สถานีศูนย์วฒั นธรรม มายังบริ ษทั เวลา 9.00 น.
ผูถ้ ือหุ ้นที่ ประสงค์จะเดิ นทางมากับรถที่ บริ ษทั จัดให้ โปรดแจ้งความจานงที่ เลขานุ การบริ ษทั โทร.0 2033
6555 ต่อ 148 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
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