
 

 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 

 
 

วันศุกรท์ี ่9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ หอ้งประชุมของบริษัท เลขที ่518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) 

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  
 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ  - เปิดใหล้งทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเวลา 8.00 น. 
                 - ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

- งดแจกของที่ระลกึ 
- งดบรกิารอาหาร งดเสริฟ์ ชา กาแฟ และงดรบัประทานอาหารในบรเิวณสถานท่ีจดัการประชมุ 



มาตรการและแนวทางปฏบิัตตินส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
กรณกีารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 

 

ตามท่ีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น แมมี้การผ่อนปรนมาตรการ    
ต่าง ๆ แลว้ บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ยงัคงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงักล่าว จึงขอแจง้ใหท้ราบ
ถึงแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 และเพื่อสุขอนามยัของ     

ผูถื้อหุ้น บริษทัจึงขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานส่งไปรษณียม์ายงับริษทั ดงัน้ี 

 ส่งถึง เลขานุการบริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
  เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)  

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
2. ช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า  

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะส่งค าถามล่วงหนา้ สามารถส่งผา่นช่องทางดงัน้ี 
2.1 ส่งไปรษณียม์าพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ ตามท่ีอยูใ่นขอ้ 1 
2.2 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ถึง investor@auct.co.th หรือ secretary@auct.co.th 

3. กรณีทีผู้่ถือหุ้นยงัคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
 เพื่อลดโอกาสเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จากความแออดัของผูถื้อหุ้นในพ้ืนท่ีการจดั

ประชุม บริษทัจึงมีมาตรการ ดงัน้ี 
3.1 เร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. 
3.2 บริษทัมีจุดคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรค บริเวณหนา้ประตูทางเขา้บริษทั ทั้งน้ี ในกรณีท่ี

ตรวจพบผูมี้ความเส่ียงหรือผูท่ี้มีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉันทะของผูถื้อหุ้นท่ีมีความเส่ียงดงักล่าวเขา้ไปในหอ้งประชุม (ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบ
ฉันทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคดักรองจุดตรวจเอกสารจุด
ลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1 เมตร  

3.3 ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจะถูกเชิญใหน้ัง่ โดยมีระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม โดยเวน้ 
ระยะห่างระหวา่งเกา้อ้ีอยา่งนอ้ย 1 เมตร ซ่ึงจะท าใหมี้จ านวนท่ีนัง่ในหอ้งประชุมจ ากดัจ านวน 50 ท่ีนัง่ และเม่ือท่ีนัง่เตม็แลว้ 
บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัแทน 

3.4 ก่อนเร่ิมการประชุมบริษทัไดท้ าความสะอาดสถานท่ีจัดการประชุมดว้ยแอลกอฮอล์ ขอความร่วมมือ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นหอ้งประชุม  

3.5 เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษทัจึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมท่ีประสงค์จะสอบถามในท่ีประชุม ขอให้เขียนค าถามส่งให้แก่เจา้หน้าท่ี เพื่อเจา้หน้าท่ีน าส่งค าถามแก่ประธาน
กรรมการต่อไป  

 



3.6 บริษทังดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานท่ีจดัการประชุม
โดยเด็ดขาด เพ่ือลดความเส่ียงของการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยจะจดัเพียงน ้ าด่ืมบรรจุขวดให้แก่ผูถื้อหุ้น 
ทั้งน้ี บริษทังดแจกรายงานประจ าปี 2563 รูปเล่มในวนัประชุม เพ่ือลดการสมัผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้นและเพื่อความปลอดภยั
ทางดา้นสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  

3.7 หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจดั
ประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.auct.co.th)  

 
ทั้งน้ี หากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนมากหรือมาพร้อมกนัหลายท่าน อาจท าให้เกิดความล่าชา้ในการคดักรอง

และการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ทางบริษทัตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 
 
      
       ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 



 
 

  
  
 ทะเบียนเลขท่ี 0107555000341 

 

 

ท่ี สก. 008/2564 
9 มีนาคม 2564 

เร่ือง เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

2. รายงานประจ าปี 2563 (โปรดดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน) 
3. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม

วาระ  
4. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
5.  ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
6.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 
7. การลงทะเบียน เอกสารท่ีจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียง

ลงคะแนน 
8. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมแทน และ

นิยามกรรมการอิสระ 
9. ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
10. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เห็นสมควรจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวนัศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 
(เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้รับรอง รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่1 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 

2563 ไวอ้ย่างถูกต ้องแล้ว จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญั      
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ดงักล่าว 

การลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบั

ที ่2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2563 ตาม

รายละเอียดในรายงานประจ าปี 2563 
การลงมต ิ
วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปี

บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ จึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั
ให้พิจารณาเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยส าเนางบการเงินมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 
2563 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัที ่2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี  

สรุปสาระส าคญัของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ปี 2563 ปี 2562 
การเปลีย่นแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
สินทรัพยร์วม 1,778.41 845.40 933.01 110.36 
หน้ีสินรวม 1,272.14 328.12 944.02 287.71 
ส่วนของเจา้ของ 506.27 517.28 (11.01) (2.13) 
รายไดร้วม 869.09 812.58 56.51 6.95 
ก าไรสุทธิ 227.97 234.25 (6.28) (2.68) 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.41 0.43 (0.02) (4.65) 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.92 0.94 (0.02) (2.13) 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 26.23 28.83   
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 2.51 0.63   

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั
แลว้ 
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การลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 57 ก าหนดวา่ บริษทั

ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัสรร
ไวค้รบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ตั้งแต่ปี 2557 จึงไม่ตอ้งมีการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั 
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ  ทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดใหก้าร
จ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าอตัราที่ก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู ่กบัความจ าเป็นของการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติั
ให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื ่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุ ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป 

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเร่ืองการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 แสดงได้ดงันี ้
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ปี 2563 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ก าไรสุทธิ 227.97 234.25 170.47 103.93 
เงินปันผล 225.50 

(0.41 บาท/หุน้) 
220.00 

(0.40 บาท/หุน้) 
165.00 

(0.30 บาท/หุน้) 
110.00 

(0.20 บาท/หุน้) 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั 
ก าไรสุทธิ 

98.92% 93.92% 96.79% 105.84% 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ดงัน้ี 
1. อนุมติัไม่จดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุน

ส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ และ 
2. อนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท เป็นเงิน 225.50 ลา้นบาท       

คิดเป็นร้อยละ 98.92 ของก าไรสุทธิปี 2563 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูรั้บเงินปันผล
จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและผูรั้บเงินปันผลท่ีเป็นบุคคลธรรมดา จะไดรั้บเครดิตภาษีในอตัรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 
47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

ทั้ งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท เป็นเงิน 99.00 ลา้นบาท โดยจ่ายเม่ือ
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วนัท่ี 2 กันยายน 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท เป็นเงิน 
126.50 ลา้นบาท  

ก าหนดวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 
- วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date): วนัท่ี 21 เมษายน 2564 
- วนัจ่ายปันผล: วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 
การลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 24. ก าหนดไวว้า่ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 

1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ  
ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้
มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน 2 คน ดงัน้ี 

1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา ประธานกรรมการ 
2. นายศราวุธ จารุจินดา  กรรมการ 
ทั้งน้ี ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับ

การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
เสนอช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการมายงับริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณากลัน่กรองดว้ยความละเอียดรอบคอบ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระทั้ง 2 
คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิม เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ี
มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัสามารถช่วยพฒันาบริษทัได ้อีกทั้ งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติครบถว้นตาม
พระราชบัญญัติบริษ ัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประวติัโดยสังเขปมีรายละเอียด
ตามท่ีปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

การลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิม่จ านวน 1 คน 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์สู่การเติบโตทางธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการบริษทัผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ ง นายเวทย ์นุชเจริญ กรรมการบริหาร ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเพ่ิมอีก 1 คน โดยนายเวทย ์          
นุชเจริญ เป็นผูมี้คุณสมบติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 อีกทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี ประวติัโดยสังเขปมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณากลัน่กรองดว้ยความละเอียดรอบคอบ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งนายเวทย ์นุชเจริญ ใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัเพ่ิมจ านวน 1 คน ซ่ึงหลงัจากแต่งตั้งแลว้จะมีกรรมการบริษทัเป็นจ านวน 9 คน จากเดิมมีจ านวน 8 คน 

การลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลการ

ด าเนินงานของบริษทัในภาพรวม ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึง
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี 2563 
ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทน ปี 2564 (เสนอคร้ังนี)้ ปี 2563 

1. รายเดือน 
ประธานกรรมการ 50,000  บาทต่อเดือน 46,000  บาทต่อเดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 44,000  บาทต่อเดือน 40,250  บาทต่อเดือน 
กรรมการตรวจสอบ 38,000  บาทต่อคนต่อเดือน 34,500  บาทต่อคนต่อเดือน 
กรรมการ 38,000 บาทต่อคนต่อเดือน 34,500 บาทต่อคนต่อเดือน 

2. ค่าบ าเหน็จรายปี พจิารณาจากผลการด าเนินงาน 
ปี 2563 

พจิารณาจากผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 

ประธานกรรมการ 726,000  บาท 726,000  บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 605,000  บาท 605,000  บาท 
กรรมการตรวจสอบ 484,000  บาทต่อคน 484,000  บาทต่อคน 
กรรมการ 484,000  บาทต่อคน 484,000  บาทต่อคน 
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ค่าตอบแทน ปี 2564 (เสนอคร้ังนี)้ ปี 2563 
3. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
 ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
 และอุบติัเหตุ  

เบ้ียประกนัไม่เกิน 45,000 บาท 
ต่อคนต่อปี 

เบ้ียประกนัไม่เกิน 45,000 บาท 
ต่อคนต่อปี 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2564 และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามรายละเอียด
ท่ีเสนอในขอ้เท็จจริงและเหตุผลขา้งตน้  

การลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแลว้ เห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ

พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

ช่ือผู้สอบบญัชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ จ านวนปีทีล่งลายมือช่ือใน 
งบการเงนิของบริษัท 

1. นายวชิาติ โลเกศกระว ี 4451 1 ปี 
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ 4799 - 
3. นายส าราญ แตงฉ ่า 8021 - 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษ ัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
จ ัดหาผูส้อบบัญชี รับอนุญาตอ่ืนของบริษทัแทนได ้โดยทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น     
รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั โดยก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 2,150,000 บาท เท่ากบัปี 2563 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: บาท) 

ค่าธรรมเนียม ปี 2564 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2563 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 1,550,000 1,550,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 600,000 600,000 
ค่าบริการอ่ืน ๆ - - 

รวม 2,150,000 2,150,000 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายช่ือขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 2,150,000 บาท  

การลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 การแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัท 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพื่อให้วตัถุประสงค์ของบริษทัครอบคลุมถึงการด าเนินธุรกิจของบริษทั จึงมีความประสงค์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติม
วตัถุประสงค์ของบริษทัขอ้ 34. และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เร่ืองวตัถุประสงค์ ให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิม
วตัถุประสงค ์จ านวน 25 ขอ้ ดงัน้ี 

1. แกไ้ขวตัถุประสงคข์อ้ 34. ดงัน้ี 
ขอ้ความเดิม: ขอ้ 34. ประกอบกิจการและให้บริการ จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผล แปล

ความหมาย ศึกษา คน้ควา้ วิจยั จดัท า จดัพิมพ ์บนัทึก รวมทั้งการซ้ือขายแลกเปล่ียน ให้เช่า ให้ใช ้จ าหน่าย และจดัการโดย
ประการอ่ืน ซ่ึงระบบขอ้มูล ขอ้มูล ข่าว ข่าวสาร ขอ้เท็จจริง เหตุการณ์ หรือส่ิงอ่ืนใดทุกชนิดทุกประเภทดว้ยคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคม ระบบและเครือข่ายการส่ือสารโทรคมนาคมทุกชนิด ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่ทุกชนิดทุกประเภท 

ขอ้ความท่ีเสนอแกไ้ข: ขอ้ 34. ประกอบกิจการและให้บริการ จดัเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผล 
แปลความหมาย ศึกษา คน้ควา้ วิจยั จดัท า จดัพิมพ ์บนัทึก รวมทั้งการซ้ือขายแลกเปล่ียน ให้เช่า ให้ใช ้จ าหน่าย และจดัการโดย
ประการอ่ืน ซ่ึงระบบขอ้มูล ขอ้มูล ข่าว ข่าวสาร ขอ้เท็จจริง เหตุการณ์ หรือส่ิงอ่ืนใดทุกชนิดทุกประเภทดว้ยคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคม ระบบและเครือข่ายการส่ือสารโทรคมนาคมทุกชนิด ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงการเผยแพร่สถิติ ขอ้มูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชกรรม การเงิน การตลาด 
รวมทั้งวเิคราะห์ และประเมินผลในการด าเนินธุรกิจ 

2. เพ่ิมวตัถุประสงคจ์ านวน 25 ขอ้ ดงัน้ี 
ข้อ 50. ประกอบกิจการค้าส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วิดีโอ 

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ส่ิงพิมพ ์ป้ายโฆษณา สารคดี และส่ือท่ีเป็นภาพและเสียงทุกชนิด ทั้งภายในและต่างประเทศ 
ขอ้ 51. ประกอบกิจการคา้ พฒันา และอนุญาตให้ใชร้ะบบ แอปพลิเคชนั และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึง

ระบบและโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนหรือใช้ในการซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน ให้ ให้เช่าสินคา้และบริการตามท่ีก าหนดใน
วตัถุประสงคน้ี์ รวมถึงการแปลงหนงัสือ นิตยสาร เอกสาร และส่ิงพิมพต์่าง ๆ ใหเ้ป็นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ขอ้ 52. ประกอบธุรกิจโฆษณา เผยแพร่ จ าหน่ายสินคา้ หรือให้บริการ หรือเป็นตวัแทนในการจ าหน่ายสินคา้ 
และ/หรือใหบ้ริการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบสารสนเทศใด ๆ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ รวมถึงทาง
อินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือส่ือออนไลน์ใด ๆ ท่ีเป็นการเผยแพร่ทางสงัคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย 

ขอ้ 53. ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต พฒันา จ าหน่าย ประกอบ ติดตั้ง บ ารุงรักษา เปล่ียนแปลง ตรวจสอบ
ซ่อมแซม สร้างโปรแกรม วางระบบและให้ค  าปรึกษา ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
อะไหล่ของสินคา้ดงักล่าว รวมถึงการใหบ้ริการอนัเก่ียวเน่ืองกบังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีมยัใหม่ การส่ือสาร
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ทางระบบอินเทอร์เน็ต การออกแบบซอฟท์แวร์ดว้ยระบบเน็ตเวิร์ค โมบายแอปพลิเคชนัทุกประเภท ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับบริหารระบบศูนยข์อ้มูล ระบบคลาวด ์และบริการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ 

ขอ้ 54. ประกอบกิจการออกแบบเวบ็ไซต ์ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ระบบอีคอมเมิร์ซ ระบบเวบ็ไซต ์
ทุกประเภท 

ขอ้ 55. ประกอบกิจการให้บริการระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบวิทยส่ืุอสารหรือระบบส่ือสารขอ้มูลภาพ
เสียง ผา่นอินเทอร์เน็ต ทุกประเภท 

ขอ้ 56. ประกอบธุรกิจบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือบริการทางการเงินผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต หรือโมบายแอปพลิเคชนั 

ขอ้ 57. ประกอบการจดัจ าหน่ายสินคา้ และบริการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือออนไลน์ เวบ็ไซต ์(อนัมิไดเ้ป็น
การประกอบธุรกิจขายตรง หรือตลาดแบบตรงตาม พระราชบญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545) 

ขอ้ 58. ประกอบกิจการบริการงานตรวจสอบคุณภาพและการประเมินราคา ในธุรกิจยานยนต์และสินทรัพย ์ 
อ่ืน ๆ  

ขอ้ 59. ประกอบธุรกิจ ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ บริการรับขนส่งสินคา้ พสัดุภณัฑ ์การกระจายสินคา้ การ
จดัส่งสินคา้ ทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

ขอ้ 60. ประกอบกิจการท่าพกัสินคา้ ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง และสถานท่ีจอดรถ ฯลฯ 
ขอ้ 61. ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบโลจิสติกส์ การขนส่งสินคา้ การกระจาย

สินคา้ 
ขอ้ 62. ประกอบกิจการคา้ส่ง และคา้ปลีกสินคา้อุปโภคและบริโภค สินคา้เกษตร สินคา้อุตสาหกรรมทุกชนิด 

สินคา้หตัถกรรมทุกชนิด และด าเนินกิจการคา้แบบหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้สะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และธุรกิจบริการทุกชนิด 
ขอ้ 63. ประกอบธุรกิจเป็นตวักลางในการรับช าระค่าสินคา้ ค่าบริการ การรับช าระเงินแทนผูป้ระกอบธุรกิจให้

สินเช่ือทางการเงิน กิจการสาธารณูปโภค รวมถึงการใหบ้ริการเครือข่ายในการช าระเงินดว้ยวธีิต่าง ๆ 
ข้อ 64. ประกอบกิจการพฒันาเทคโนโลยี ระบบพิสูจน์ตัวตน ระบบจดจ าและตรวจสอบใบหน้า ระบบ

ตรวจสอบลายน้ิวมือระบบตรวจสอบ DNA และระบบ Bio Matrix ทุกประเภท 
ขอ้ 65. ประกอบกิจการคา้ยานยนตทุ์กประเภท อาทิ รถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั รถยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติ รถยนตท่ี์ใช้

ไฟฟ้า รถยนตท่ี์ใชเ้ช้ือเพลิงร่วม รวมถึงพลงังานทุกประเภท รวมถึงการออกแบบ ผลิต ประกอบ จ าหน่าย ดดัแปลงรถยนต ์และ
ช้ินส่วนรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า เช้ือเพลิงร่วม และพลงังานทุกประเภท 

ขอ้ 66. ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทน วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย ์รวมถึง กอ้น
ซิลิคอน ผลึก ซิลิคอน แผน่เวเฟอร์ แผน่เซลลแ์สงอาทิตย ์วสัดุกนัความช้ืน วสัดุปิดดา้นหลงัเซลลแ์สงอาทิตย ์กรอบ และวสัดุทุก
ประเภท 

ขอ้ 67. ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า จากพลงังานชีวมวล พลงังาน
ชีวภาพ พลงังานไอน ้ า พลงังานความร้อน พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานทดแทน และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เพ่ือการอุตสาหกรรม 
และพาณิชยกรรม รวมถึงจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 68. ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าและชาร์จกระแสไฟฟ้า
ส าหรับยานพาหนะไฟฟ้า และบ ารุงรักษาระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้า รวมทั้งการรับซ้ือ จดัหา ขนส่ง และจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
และน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
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ขอ้ 69. ท าการเขา้ร่วมประมูล ติดต่อหรือท าการตกลงกบัส่วนราชการ องคก์ารของรัฐ บุคคล และนิติบุคคล เพื่อ
รับจา้งท าของ หรือขายสินคา้ บริการ ขอรับหรือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิ สมัปทาน ใบอนุญาต และสิทธิพิเศษอนัจ าเป็นต่อการประกอบ
ธุรกิจตามวตัถุประสงคข์องบริษทั 

ขอ้ 70. ประกอบกิจการพฒันาและบ ารุงรักษาระบบสืบสวนสอบสวน พิสูจน์หลกัฐาน ระบบเก็บขอ้มูล ระบบ
ตรวจสอบโซเชียลมีเดีย 

ขอ้ 71. ประกอบกิจการรับจา้งและบริการฝึกอบรม จดัส่งบุคลากรของบริษทั ไปด าเนินการฝึกอบรมการใชง้าน
ระบบ ต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคท์ั้งหมด ใหแ้ก่ ลูกคา้และ/หรือ หน่วยงานรัฐหรือ เอกชนทั้งในและนอกสถานท่ี 

ขอ้ 72. ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร บาร์ ไนตค์ลบั โบวล่ิ์ง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอ่ืน สถานพกั
ตากอากาศ สนามกีฬา สระวา่ยน ้ า 

ขอ้ 73. ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภท บ ารุงร่างกาย ผิวพรรณ เคร่ืองส าอาง 
และอ่ืน ๆ 

ขอ้ 74. ประกอบธุรกิจการจดัน าเท่ียว รวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัน าเท่ียวทุกชนิด 

3. แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เร่ืองวตัถุประสงค ์จาก 49 ขอ้ เป็น 74 ขอ้ 
ในกรณีท่ีนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไม่สามารถรับจดทะเบียนวตัถุประสงคข์อ้ใด

ขอ้หน่ึง หรือหลายขอ้ได ้ใหย้ืน่จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคเ์ฉพาะขอ้ท่ีนายทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนได ้รวมถึง
ใหส้ามารถแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์และ/หรือ หนงัสือบริคณห์สนธิไดต้ามท่ีนายทะเบียนเห็นสมควร 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทั

ขอ้ 34. และเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัอีกจ านวน 25 ขอ้ และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 3 เร่ืองวตัถุประสงค ์จาก 49 ขอ้ เป็น 74 ขอ้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

การลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  

คณะกรรมการบริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) ใน
วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั โดยบริษทัจะเปิด
ให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้และมีความ
ประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะแบบใด
แบบหน่ึงตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่6 พร้อมแนบเอกสาร   

ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษทัลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว
ท่ีปิดอากรแสตมป์ถูกตอ้งเรียบร้อยพร้อมเอกสารประกอบมาท่ี เลขานุการบริษทั บริษทั สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ก่อนวนัประชุม หรือ
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น ามาแสดงแก่เจา้หน้าท่ีลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม ทั้งน้ี ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมแทนปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่8 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ กรุณาศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารท่ีจะตอ้ง
แสดงก่อนเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 รวมทั้ง
ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 และ 9 หากท่านมีขอ้
สงสยั หรือค าถามเก่ียวกบัการมอบฉนัทะ สามารถสอบถามไดท่ี้เลขานุการบริษทั โทร. 0 2033 6555 ในวนัและเวลาท าการ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 

- สุวิทย์  ยอดจรัส - 
 (นายสุวทิย ์ ยอดจรัส) 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 



 

 

ทะเบียนเลขท่ี 0107555000341 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เวลาและสถานที่ 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมของบริษทั เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 

(เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

 รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  กรรมการสรรหาและ 

 ก าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายเทพทยั ศิลา กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง  
7. นายสุวทิย ์ยอดจรัส กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/  

 กรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ กรรมการผูจ้ดัการ 
8. นายวรัญญู ศิลา กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/  

 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน 
 กิจการภายใน 

ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางอญัชลี พรรคกลิน กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
2. นายสุธี สมาธิ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 
3. นายเกรียงศกัด์ิ ธรรมรักษา รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาระบบไอที 
4. นางสาวพูนศิลป์ แกว้จ านงค ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานส านกักรรมการและส่งเสริมคุณภาพ 
5. นางสาวจิตรา จนัทะคุย้ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย 
6. นางสาวนนัทนิตย ์ราชกิจ เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบัญชีปี 2562  
นางสาวชนกพร เจริญสุทธิโยธิน บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ผู้สอบบัญชีปี 2563 
นายวิชาติ โลเกศกระวี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
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ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่วมประชุม 
นายสมยศ สุธีรพรชยั บริษทั วาย ูแอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

ตวัแทนอาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
นายสฤษฏพ์งศ ์เทศะบ ารุง สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

รศ.ดร. ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญั     
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายใหท่ี้ปรึกษากฎหมายเป็น
ผูด้  าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม 

นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
จ านวน 19 คน จ านวนหุ้น 296,224,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.86 และผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมจ านวน 8 คน 
จ านวนหุน้ 62,857,200 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 11.43 รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 27 คน ถือหุน้รวมกนัได้
ทั้งหมด 359,081,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 550,000,000 
หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  จึงสามารถเร่ิมการประชุมได ้

ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงได ้ในบตัรลงคะแนนท่ี

ไดรั้บ ณ จุดลงทะเบียน 
2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยหุน้ 1 หุน้ มีเสียงเท่ากบั 1 เสียง โดยวาระท่ี 1 

เป็นวาระเพ่ือรับรอง วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่ตอ้งลงมติ และวาระท่ี 3 ถึง 8 เป็นวาระเพ่ืออนุมติั ดงัน้ี 
ก. วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
ข. วาระท่ี 6 เป็นวาระเร่ืองพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 

ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
ค. วาระท่ี 8 เป็นวาระเร่ืองพิจารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ง. วาระท่ี 9 เป็นวาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ (ถา้มี) ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือเสนอ

ความเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  
หากผูถื้อหุน้จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น

นั้นจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 183,333,333 หุน้ 
(550,000,000 หุน้/3) 

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่ีปรึกษากฎหมายจะสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง
หรือไม่  

- ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งกาเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในบตัรลงคะแนน  
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- ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้กาเคร่ืองหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนในช่องท่ี
ประสงค ์พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัร ยกมือข้ึน และส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือน าไปตรวจนบั รวมทั้งบตัรเสีย  

- ส าหรับการมอบฉันทะซ่ึงผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาใน
หนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตั้งแต่เวลาท่ีผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

ทั้งน้ี บริษทัจะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด 
และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย โดยบริษทัจะแจง้ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลง 

ส าหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุน้ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

- บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสียก่อน เพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็ว  

- ส่วนบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเห็นดว้ย บริษทัจะเก็บหลงัจากปิดการประชุม 
โดยขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านส่งมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

4. หากผู ้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับระเบียบวาระในการ
ประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้น ๆ ได ้แต่หากผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเร่ือง
อ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุม ขอใหส้อบถามภายหลงัการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็จส้ินแลว้ 
โดยเขียนค าถามลงในใบส่งค าถามซ่ึงไดแ้จกใหต้อนลงทะเบียนแลว้ ส่งใหก้บัเจา้หนา้ท่ี  

ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดม้อบหมายให ้บริษทั ควิดแลบ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน และเพ่ือความ
โปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษทัได้เชิญผูถื้อหุ้นท่ีอาสาสมคัรมาร่วมนับคะแนนเสียงด้วย 1 ท่าน ร่วมเป็น        
สักขีพยาน แต่ไม่มีอาสาสมคัรร่วมเป็นสักขีพยาน ท่ีปรึกษากฎหมายจึงเชิญนางสาวจิตรา จนัทะคุย้ ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมายร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

นอกจากน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ผลการให้สิทธิผูถื้อหุ้น เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ    
ผูถื้อหุน้ เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 
- 14 กุมภาพนัธ์ 2563 ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม  เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ และส่งค าถาม
ล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

 จากนั้นไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ท่ีปรึกษากฎหมายกล่าวต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัขอเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 ซ่ึงได้บันทึกไวอ้ย่างถูกต้องแล้วต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรอง 
รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ     
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงันี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 360,757,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 1,676,200 หุน้ 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562  
ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ต่อท่ีประชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 มีรายละเอียด

ปรากฏในรายงานประจ าปีตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี ซ่ึง     
ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือสแกนท่ีหน้างานได้  และเชิญนาง
อญัชลี พรรคกลิน กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผูเ้สนอรายงานของ
คณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 ต่อท่ีประชุม โดยนางอญัชลี พรรคกลิน ไดเ้สนอ
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดย
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ สาระส าคญัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

• เปรียบผลการด าเนินงานปี 2562 กบัปี 2561 ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

ฐานะการเงิน / ผลการด าเนินงาน 
ตามวธีิส่วนได้เสีย ตามวธีิราคาทุน 

ปี 2562 ปี 2561 ผลต่าง ปี 2562 ปี 2561 ผลต่าง 
สินทรัพย ์       
     เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 392.90 337.41 16.4% 392.90 337.41 16.4% 
     ลูกหน้ีค่ารถสุทธิ 117.75 83.29 41.4% 117.75 83.29 41.4% 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

ฐานะการเงิน / ผลการด าเนินงาน 
ตามวธีิส่วนได้เสีย ตามวธีิราคาทุน 

ปี 2562 ปี 2561 ผลต่าง ปี 2562 ปี 2561 ผลต่าง 
     สินทรัพยอ่ื์น ๆ 334.54 320.01 4.5% 334.54 320.01 4.5% 
สินทรัพยร์วม 845.19 740.71 14.1% 845.19 740.71 14.1% 
หน้ีสิน       
     เจา้หน้ีค่ารถสุทธิ 184.20 142.60 29.2% 184.20 142.60 29.2% 
     หน้ีสินอ่ืนและภาษีเงินได ้ 236.62 203.12 6.0% 236.62 203.12 6.0% 
หน้ีสินรวม 327.91 265.21 23.6% 327.91 265.21 23.6% 
ส่วนของเจา้ของ 517.28 475.50 8.8% 517.28 475.50 8.8% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 845.19 740.71 14.1% 845.19 740.71 14.1% 
รายไดร้วม 812.58 698.19 16.3% 812.58 698.19 16.3% 
ก าไรสุทธิ 234.25 170.47 37.4% 234.25 166.79 40.4% 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.43 0.31 37.4% 0.43 0.30 40.4% 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 28.83 24.42 4.4% 28.83 23.87 5.0% 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.94 0.86 9.3% 0.94 0.86 9.3% 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 0.63 0.56 12.5% 0.63 0.56 12.5% 

  

• รายได้จากการให้บริการ และโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ  
ในปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการอยูท่ี่ 803.42 ลา้นบาท สูงกว่าปีก่อนท่ีอยู่ท่ี 693.17 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 15.91 สรุปไดด้งัน้ี 

รายได้ 
2562 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
 ประมูล-รถยนต ์ 636.72 79.25     531.82 76.72       
 ประมูล-จกัรยานยนต ์ 66.59 8.29 63.88       9.22       
 รายไดค่้าขนยา้ย  86.24 10.73 76.25       11.00       
 อ่ืน ๆ 13.87 1.73 21.23          3.06         

รวม 803.42 100.00     693.17    100.00  
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• สรุปผลประกอบการโดยรวมปี 2562 เป็นดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
2562 2561 

การเปลีย่นแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 803.42 693.17 110.25 15.9 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 378.01 338.49 39.52 11.7 
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ 34.39 37.15 -2.76 -7.4 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 106.80 106.83 -0.03 0.0 
ก าไรสุทธิ 234.25 170.47 63.77 37.4 
EBITDA 341.84 259.28 82.56 31.8 
ก าไรขั้นตน้ 425.41 354.68 70.73 19.94 
อตัราก าไรขั้นตน้ (เท่า) 52.9 51.2 1.8  
อตัราก าไรสุทธิ (เท่า) 28.8 24.4 4.4  
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (เท่า) 47.2 36.9 10.3  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(เท่า) 37.0 32.0 5.0  

 
จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี

หรือไม่ 
เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 โดยวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือ
ทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงว่างบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
งบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 361,541,701  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 784,001 หุน้  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของ

ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ 
ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่กบั
ความจ าเป็นของการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน
ของบริษทั ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุม     
ผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  ปี 2559 
ก าไรสุทธิของบริษทั 234.25 170.47 103.93 125.61 
เงินปันผลจ่ายสองคร้ัง รวม 220.00 

(0.40 บาท/หุน้) 
165.00 

(0.30 บาท/หุน้) 
110.00 

(0.20 บาท/หุน้) 
121.00 

(0.22 บาท/หุน้) 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบ
กบัก าไรสุทธิ 

93.92% 96.79% 105.84% 96.33% 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 
- อนุมติัไม่จดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็น

ทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ในปี 2557 และ 
- อนุมติัไม่จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก เน่ืองจากบริษทัไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 2 

คร้ัง รวมในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นเงิน 220 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.92 ของก าไรสุทธิปี 2562 แลว้ 
ดงัน้ี 
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คร้ังท่ี 1 ส าหรับผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็น
เงินจ านวน 82,500,000 บาท เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2562  

คร้ังท่ี 2 ส าหรับผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0. 25 บาท โดย
จ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นเงินจ านวน 137,500,000 บาท เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2563 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ีสองน้ี เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีก าหนดไวเ้ดิมในวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ออกไป และเป็นไปตามนโยบายการจ่าย   
ปันผลของบริษทัแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติ
การไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเ งินปันผลประจ าปี 2562 และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โดย
วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิเ พ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการงดจ่ าย เง ินปันผลประจ า ปี  2562 และรับทราบการจ่ าย เง ินปันผลระหว่ างกาลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้   

เห็นดว้ย จ านวน 361,741,701  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 200,000 หุน้ 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15. ก าหนดไวว้่า “ในการประชุม

สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ี
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชวิ้ธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ 
ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
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ช่ือ ต าแหน่ง จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 
บริษทัจดทะเบียน 

การเข้าร่วมประชุม 
ในปี 2562 

1. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

7 ปี 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

2. นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/  
กรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหาร/ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

6 ปี 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

3. นายวรัญญู ศิลา กรรมการ/ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร/ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

7 ปี  5 คร้ังจาก 5 คร้ัง 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบแลว้ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการ
เลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ 
ตามเดิม  

เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัสามารถช่วยพฒันา
บริษทัได ้อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พระราชบัญญติัหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการก าก ับตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประวติัโดยสังเขปมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 ท่ีได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
ใหแ้ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง และด ารง
ต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิมตามท่ีเสนอ โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน และลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึงและด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
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1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 361,745,502  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 3,801 หุน้ 
 

2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ กรรมการผูจ้ ัดการ/ กรรมการบริหาร/  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 361,745,502  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

3. นายวรัญญู ศิลา กรรมการ/ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร/ รองกรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 361,745,502  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี 
2562 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จาก

การประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษทัในภาพรวม โดยใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 ใหเ้ป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการ
ท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 



 

 

 

 

11 / 17 

ค่าตอบแทน ปี 2563 (เสนอคร้ังนี)้ ปี 2562 

1. รายเดือน 
ประธานกรรมการ 46,000  บาทต่อเดือน 46,000  บาทต่อเดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,250  บาทต่อเดือน 40,250  บาทต่อเดือน 
กรรมการตรวจสอบ 34,500  บาทต่อคนต่อเดือน 34,500  บาทต่อคนต่อเดือน 
กรรมการ 34,500 บาทต่อคนต่อเดือน 34,500 บาทต่อคนต่อเดือน 

2. ค่าบ าเหน็จรายปี พจิารณาจากผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 

พจิารณาจากผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 

ประธานกรรมการ 726,000  บาท 660,000  บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 605,000  บาท 550,000  บาท 
กรรมการตรวจสอบ 484,000  บาทต่อคน 440,000  บาทต่อคน 
กรรมการ 484,000  บาทต่อคน 440,000  บาทต่อคน 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
 ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต
 และอุบติัเหตุ  

เบ้ียประกนัไม่เกิน 45,000 บาท 
ต่อคนต่อปี 

เบ้ียประกนัไม่เกิน 40,000 บาท 
ต่อคนต่อปี 

และเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอใหมี้ประกนัภยั
ส่วนบุคคลคุม้ครองการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหก้บักรรมการทุกคนเพ่ิมเติมดว้ย 

พร้อมกนัน้ี อนุมติัการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูมี้อ  านาจในการ
ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะได้รับ  

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และค่าบ าเหน็จรายปีประจ าปี 2562 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และค่าบ าเหน็จรายปี
ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้มีอ านาจในการรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ  ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  ดงันี ้
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เห็นดว้ย จ านวน 361,745,502  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรเปล่ียน

บริษทัผูส้อบบญัชี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารหมุนเวียนผูส้อบบญัชี เน่ืองจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 8 รอบปีบัญชี ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2555  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณากลัน่กรองในการคดัเลือกผูส้อบบญัชีแลว้จึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทัให้
พิจารณาเพ่ือท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ใหเ้ป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 หรือ 
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 หรือ 
3. นายส าราญ แตงฉ ่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8021 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ส านกังาน อีวาย 

จ าก ัด จ ัดหาผูส้อบบ ัญชี รับอนุญาตอ่ืนของบริษทัแทนได  ้โดยทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยมีค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 2,150,000 บาท  

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

ค่าธรรมเนียม ปี 2563 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2562 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 1,550,000 940,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 600,000 1,020,000 
ค่าบริการอ่ืน ๆ - - 

รวม 2,150,000 1,960,000 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 362,461,002  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 715,500 หุน้ 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษทั 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 41. เร่ืองการประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และขอ้ 45. เร่ืองการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 41.  ประธานกรรมการเป็นผู ้เ รียกประชุม
คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ
ให้ประธานกรรมการหรือผู ้ซ่ึงได้รับมอบหมายส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือ
รักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนัด
ประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้น 
กไ็ด ้

ถา้กรรมการตั้ งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการก าหนดวนั
ประชุมภายในสิบส่ี (14) ว ันนับแต่วันท่ีได้รับการ      
ร้องขอ 

ข้อ 41.  ประธานกรรมการเป็นผู ้เ รียกประชุม
คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือ
นดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือ
ผลประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน
และก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้ งน้ีการส่ง
หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการไปยงักรรมการจะส่ง
โดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด ้

ถ้ากรรมการตั้ งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการก าหนดวนั
ประชุมภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ประธานกรรมการหรือประธานในท่ีประชุมอาจ
ก าหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่ าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ขอ้ 45. ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ ทั้ งหมดจะเข้าช่ือกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลใน
การท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 45. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะเข้า ช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได ้โดยจะตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลใน
การท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุม
ผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
จากผูถื้อหุน้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. เร่ืองการประชุม
คณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 45. เร่ืองการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 363,881,002  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 1,420,000 หุน้ 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใด เพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม 

ประธานไดถ้ามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคท่ี์จะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ 
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• นายสฤษฏ์พงศ์ เทศะบ ารุง ตวัแทนอาสาสมคัรพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   
ถามวา่ Platform การประมูลมีผลกระทบต่อบริษทัหรือไม่ และบริษทัเตรียมการรองรับไวอ้ยา่งไร 

นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
เดิมบริษทัมีการประมูลหน้าลาน มีการประมูลแบบ E-onsite และไดพ้ฒันามาเป็นการประมูลแบบ

ออนไลนร์ะยะหน่ึง ต่อมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท าใหก้ารประมูลแบบออนไลน์ของ
บริษทัประสบความส าเร็จ มีผูเ้ขา้ร่วมประมูลออนไลน์เพ่ิมมากข้ึนในช่วงสถานการณ์ดงักล่าว แมปั้จจุบนัภาครัฐได ้
ผ่อนปรนมาตรการให้สามารถเปิดประมูลหนา้ลานไดแ้ลว้ แต่จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประมูลแบบออนไลน์ยงัคงสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัทิศทางของบริษทัท่ีจะขยายไปสู่การประมูลแบบ 5G ประกอบกบัการถ่ายทอดสดซ่ึงจะท าให้การ
ประมูลออนไลน์เกิดธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน กล่าวโดยสรุปคือ Platform การประมูลของบริษทัยงัคงมีความทนัสมยัและ
จะพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

• นายเอกวิทย ์คูวิวฒันชัย ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ถามว่า หากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน
เปล่ียนมาใชร้ถ EV โดยน ารถเก่าไปเป็นส่วนลดแลกซ้ือรถ EV จะส่งผลต่อบริษทัอยา่งไร 

นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
บริษทัพิจารณาจากในช่วงสถานการณ์ COVID-19 พฤติกรรมของประชาชนจะเปล่ียนจากการใช้รถ

สาธารณะมาใชร้ถส่วนตวัมากข้ึน หากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมใหป้ระชาชนเปล่ียนมาใชร้ถ EV จะยิ่งส่งผลเป็นคุณแก่
บริษทั เน่ืองจากการประมูลจะยงัคงเป็นการแข่งขนัท่ีท าใหเ้กิดราคายติุธรรม (Fair value) มากท่ีสุด ประกอบกบับริษทัมี
กระบวนการประมินราคาอย่างมีมาตรฐาน และในอนาคตอาจมีรถ EV เข้าสู่ตลาดการประมูลของบริษัท ทั้ งน้ี 
ผลกระทบดงักล่าวมีลกัษณะคลา้ยกบันโยบายรถคนัแรกของภาครัฐท่ีเคยมีมาก่อนหนา้น้ี ซ่ึงสุดทา้ยแลว้รถยนต์ก็จะ
ไหลเขา้สู่กระบวนการประมูล 

• นายขนัติ อุดมสงัฆธรรม ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ถามวา่ บริษทัมีแนวโนม้ก าไรท่ีดีต่อเน่ือง แต่มาตรฐาน
บญัชีใหม่ท าใหก้ าไรบรรทดัสุดทา้ยลดลง อาจส่งผลใหปั้นผลลดลง บริษทัมีแนวทางพิจารณาการจ่ายปันผลใหม่หรือไม่ 

รศ.ดร. ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ ตอบดงัน้ี 
ท่ีผ่านมาบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเน่ืองทุกปี และส่วนใหญ่จ่ายปันผลสูงกว่านโยบายการจ่าย

ปันผลของบริษทั แต่เม่ือตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานทางบญัชีใหม่หรือ TFRS16 อาจท าให้เห็นว่าก าไรของ
บริษทัลดลงเล็กนอ้ย เน่ืองจากหน้ีหลกัของบริษทัคือการเช่าท่ีดิน แต่หน้ีดงักล่าวเป็นหน้ีท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ียและเป็น 
คนละส่วนกบัหน้ีสินหมุนเวียน จึงไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายปันผลของบริษทัแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะ
ยงัคงบริหารงานอยา่งทุ่มเทเพ่ือเพ่ิมก าไรใหแ้ก่บริษทัต่อไป  

• นายเอกชยั บุญยะพงศไ์ชย ผูรั้บมอบฉนัทะจากกองทุนฟิลลิปแคปปิตอล ถามวา่ จากสภาวะ COVID-19 
ท าใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีซ่ึงจะส่งผลใหไ้ม่มีรถยึดเขา้มาท่ีบริษทัหรือไม่ และหลงัจาก
มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยส้ินสุดลง คาดวา่จะมีรถถูกยึดเขา้มาหรือไม่ 
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นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
จากการประเมินเบ้ืองต้นถือว่าบริษทัไดรั้บผลกระทบจากมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย     

นอ้ยมาก เน่ืองจากจ านวนบริษทัคู่คา้ท่ีส่งรถให้กบับริษทัมีมากเพียงพอท่ีจะท าให้บริษทัมีรถเก็บไวร้อการประมูลใน
คลงัสินคา้ ดงันั้น การชะลอการยึดรถจึงไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัมากนกั 

 

• นายธีรภทัร นิคมานนท ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ขอใหอ้พัเดทเร่ืองการประมูลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
ปัจจุบนับริษทัมีการประมูลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทั้งแบบออนไลน์และท่ีหนา้ลาน โดยมีการประมูลท่ีสาขา

รังสิตและสาขาจงัหวดัราชบุรี ซ่ึงอตัราการจบประมูลถือว่าเป็นท่ีน่าพอใจ และช่วยท าให้บริษทัมีสินคา้ท่ีหลากหลาย
มากข้ึน ในอนาคตการประมูลประเภทน้ีจะท าใหบ้ริษทักา้วสู่ Market Place ไดเ้ร็วข้ึน และเขา้ถึงตลาด End user มากข้ึน 

 

• นายราเชนทร์ดิลก ดอกปิก ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ถามว่า บริษทัสามารถจดัให้มีบริการสินเช่ือจาก
ธนาคารต่าง ๆ ทุกสาขาไดห้รือไม่ 

นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
การใหสิ้นเช่ือเป็นปัจจยัท่ีท าใหก้ารซ้ือขายมีความคล่องตวั บริษทัอยู่ระหว่างการเจรจากบัคู่คา้รายใหญ่

เก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือแบบ One stop service เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมประมูลและจะช่วยเพ่ิมก าลงัซ้ือ
มากข้ึน ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัยงัคงมีอตัราการจบประมูลอยู่ในระดบัสูง ส่ิงท่ีบริษทัตอ้งเร่งด าเนินการคือ เพ่ิมปริมาณรถ
ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูป้ระมูลและพฒันาการประมูลออนไลนอ์ยา่งต่อเน่ือง 

 

• นายธาดา สุขโข ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ถามว่า จากการใหข้อ้มูลในกิจกรรม Opportunity Day ไตรมาส
ท่ี 1/2563 ของบริษทั ท่ีกล่าวว่าปี 2563 ดีกว่าปี 2540 นั้น เพราะอะไร เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ท าใหเ้ศรษฐกิจ
ไม่ดีมีผลต่อก าลงัซ้ือรถมือสอง 

 นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
 จากการประเมินเบ้ืองตน้ เห็นไดช้ดัวา่มีสินทรัพยไ์หลเขา้สู่การประมูลของบริษทัมากกวา่ปี 2540 และมี

ผูเ้ขา้ร่วมประมูลจ านวนมากกว่า แมบ้ริษทัจะไดรั้บผลกระทบบางส่วนจากการผ่อนผนัการช าระหน้ี แต่อย่างไรก็ตาม 
เม่ือเขา้สู่สภาวะปกติรถยึดก็ตอ้งไหลเขา้สู่ระบบการประมูลอยูดี่ ดงันั้น บริษทัยงัคงยืนยนัว่าผลประกอบการปี 2563 จะ
ยงัคงเป็นท่ีน่าพอใจต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุน 

 

• นายนคร แสนยาสิริ ผูรั้บมอบฉันทะจากนางสาวจนัทรวรรณ จรูญธรรม ถามว่าอตัราการจบประมูล
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เป็นอยา่งไร และผลจากการประมูลออนไลนเ์ป็นอยา่งไร 

 นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
ช่วงท่ีผ่านมาบริษทัมีอตัราการจบประมูลเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 30 ในอนาคตบริษทัมีแผนจะท า 

AUCT Channel เพ่ือจดัให้มีการประมูลแบบออนไลน์ทุกวนั ซ่ึงจะช่วยท าให้อตัราการจบประมูลเพ่ิมยิ่งข้ึน รองรับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการมาประมูลในสถานท่ีประมูล จะส่งผลให้การรับรู้รายไดเ้พ่ิมมากข้ึน โดยอาจไม่
จ าเป็นตอ้งมีการประมูลท่ีหนา้ลาน เนน้พฒันาการประมูลในรูปแบบ 5G 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอ่ืนใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละ
เวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณส าหรับค าถามท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทั และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.05 น. 

 
 

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

ประธานกรรมการ 

 
   

- สุวิทย์ ยอดจรัส -  - วรัญญู ศิลา - 
(นายสุวิทย ์ยอดจรัส)  (นายวรัญญู ศิลา) 

กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

 
          - นันทนิตย์ ราชกิจ - 

            (นางสาวนนัทนิตย ์ราชกิจ) 
          เลขานุการบริษทั 
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ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 
1. รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีววิฒันา (อาย ุ67 ปี) 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง:  กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั:   ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 กนัยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน) 

คุณวุฒทิางการศึกษา:  -   ปริญญาเอก การเงิน  
    University of Mississippi, U.S.A. 
-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) 
    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
-   ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย: 
- DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 12/2001  
- RMP: Risk Management Committee Program รุ่นท่ี 3/2014  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง 
2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

บริษทั บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 

บริษทั ชิค รีพบับลิค จ ากดั (มหาชน) 
2548 – ปัจจุบนั อนุญาโตตุลาการ  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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2531 – ปัจจุบนั กรรมการ  
บริษทั บี อาร์ ซี เอส จ ากดั 

2527 – 2563  รองศาสตราจารย ์ระดบั 9 คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี                 
ทีผ่่านมา: 

ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถ         

ท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ /   
การยมื / ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

 
ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): 500,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.09 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: 
- คณะกรรมการบริษทั 9/9 คร้ัง  
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 คร้ัง 
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2. นายศราวุธ จารุจนิดา (อาย ุ62 ปี) 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง:  กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั:   กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 เมษายน 2561 (2 ปี 8 เดือน) 

คุณวุฒิทางการศึกษา:  -   ปริญญาโท บริหารการเงิน 
     University of Mississippi U.S.A.  
-   ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:  
- DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 31/2003 
- AACP: Advance Audit Committee Program รุ่นท่ี 19/2015 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
2555 – 2560  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง   

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  1 แห่ง 
2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  

บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  2 แห่ง 
2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง   

บริษทั แอสเซทไวส์ จ ากดั (มหาชน)  
2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั ชิค รีพบับลิค จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2560  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานสายสินเช่ือธุรกิจ  

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี                 
ทีผ่่านมา: 

ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
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ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถ         
ท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ /      
การยมื / ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

 
ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: 
- คณะกรรมการบริษทั 9/9 คร้ัง  
- คณะกรรมการบริหาร 16/16 คร้ัง 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 คร้ัง 
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ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
 

นายเวทย์ นุชเจริญ (อาย ุ67 ปี)  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง:  กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั:   กรรมการบริหาร  
(ตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2563) 

คุณวุฒทิางการศึกษา:  - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
      มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    - ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบันอ่ืน: 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี SEC/2015  
- Role of Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 31/2013 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นท่ี 3/2553 สถาบนัวทิยาการการคา้ หอการคา้ไทย 
- หลกัสูตรโครงการสัมมนาผูบ้ริหารและสถาบันการเงิน รุ่นท่ี 14/2549 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ

การเงินไทย 
- หลกัสูตร Credit Skills Assessment คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตรการบริหารความมัน่คงส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (สวปอ.มส.) รุ่นท่ี 9/2560 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 18/2557 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ  

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ  

  บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)  
   - ท่ีปรึกษา  

  บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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2561 - 2562  กรรมการ  
บริษทัเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ากดั (มหาชน)  

2560 - 2562  กรรมการ  
บริษทั ไรมอนแลนด ์จ ากดั (มหาชน)  

2558 - 2560  กรรมการ  
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  7 แห่ง 
2563 - ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวฒิุ 
   ศูนยท่ี์ปรึกษาทางการเงิน (บสย. F.A. Center) 
2561 - ปัจจุบนั - กรรมการ 

  บริษทั พี-ทรัพย ์เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
   - ประธานกรรมการ  

  บริษทั ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จ ากดั 
   - ประธานกรรมการก าหนดแนวทางการจดัหารายได ้ 

  สถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย  
2560 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ  

  บริษทั ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษทั  
  บริษทั สยามเทคนิคคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวฒิุ / ท่ีปรึกษา 
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 

2558 - 2562  กรรมการ  
บริษทั ศรีสวสัด์ิพาวเวอร์ จ ากดั  

2559 - 2561  - กรรมการ 
  องคก์ารประปาส่วนภูมิภาค 

   - กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
  ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

2558 - 2561  กรรมการ 
- องคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย  
- องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้

2558 - 2560  กรรมการ 
   มูลนิธิสมัมาชีพ 
2558 - 2559  กรรมการ 

บริษทั เหมราช คลีนวอเตอร์ จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี                 
ทีผ่่านมา: 

ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถ         

ท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / 
การยมื / ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

 
ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: 
- คณะกรรมการบริหาร  10/12 คร้ัง 
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ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 
 

ช่ือ-นามสกลุ: นายวชิาติ โลเกศกระว ี
อายุ: 52  ปี  
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4451  

วุฒิการศึกษา: -   บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  -    ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
อ่ืน ๆ: -  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
     ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 -  สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ประสบการณ์การท างาน: 
2545 - ปัจจุบนั -  หุน้ส่วน บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2542 - 2545 -  ผูจ้ดัการอาวโุส บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2540 - 2542 -  ผูจ้ดัการ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณ์อ่ืน ๆ: ผูส้อบบญัชี 
 1. บริษทั ออลล่า จ ากดั (มหาชน) 
 2.  บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
 3.  บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 4.  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
 5.  บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 6. บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี- (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564) 

จ านวนปีการด ารงต าแหน่งผู้สอบบัญชีของ บมจ.สหการประมูล:    1 ปี 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา:  
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย - ไม่มี - 
ความสมัพนัธ์กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั  - ไม่มี - 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไม่มี - 
ความสมัพนัธ์ในฐานะกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย - ไม่มี - 
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ช่ือ-นามสกลุ: นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ 
อายุ: 49  ปี 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4799 

วุฒิการศึกษา: - บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อ่ืน ๆ: - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 - สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ประสบการณ์การท างาน: 
2555 - ปัจจุบนั - หุน้ส่วน บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2549 - 2555 - ผูจ้ดัการอาวโุส บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2541 - 2549 - ผูจ้ดัการ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณ์อ่ืน ๆ: ผูส้อบบญัชี 
 1. บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 2. บริษทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) 
 3. บริษทั สามารถ ดิจิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 4. บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ จ ากดั (มหาชน) 
 5. บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
 6. บริษทั โรงแรม รอยลัออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี- (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564) 

จ านวนปีการด ารงต าแหน่งผู้สอบบัญชีของ บมจ.สหการประมูล:    -  

ข้อมูลประกอบการพจิารณา: 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย - ไม่มี - 
ความสมัพนัธ์กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั  - ไม่มี - 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไม่มี - 
ความสมัพนัธ์ในฐานะกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย - ไม่มี - 
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ช่ือ-นามสกลุ: นายส าราญ แตงฉ ่า 
อายุ: 46 ปี 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 8021 

วุฒิการศึกษา: บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อ่ืน ๆ: - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 - สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ประสบการณ์การท างาน: 
2560 - ปัจจุบนั - หุน้ส่วน บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2556 - 2560 - ผูจ้ดัการอาวโุส บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2546 - 2556 - ผูจ้ดัการ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณ์อ่ืน ๆ: ผูส้อบบญัชี 
 1. บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
 2. บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 3. บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 
 4. บริษทั โรงแรม รอยลัออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี- (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564) 

จ านวนปีการด ารงต าแหน่งผู้สอบบัญชีของ บมจ.สหการประมูล:    -  

ข้อมูลประกอบการพจิารณา: 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย - ไม่มี - 
ความสมัพนัธ์กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั  - ไม่มี - 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไม่มี - 
ความสมัพนัธ์ในฐานะกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย - ไม่มี - 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A.    

(แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซอ้น)  
(General Form)  

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

 

เขียนท่ี  

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ   

      I/We Nationality 

อยู่บา้นเลขท่ี    ถนน      ต าบล/แขวง       

Residing at     Road      Sub-district  

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์       

District                   Province                   Postal Code   

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

 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                         เสียง ดงันี ้ 
holding the total number of                                                                          shares, and having the right to vote equivalent to                                       votes as follows: 

 หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                                        เสียง 

  ordinary share of    shares, having the right to vote equivalent to               votes, 
 หุน้บรุิมสิทธิ                                                                 หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                                        เสียง 

  preferred share of    shares, having the right to vote equivalent to                                                               votes. 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้    
      Hereby appoint: 

(1) ช่ือ         อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี                            

         Name       Age             years, residing at    

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      

Road      Sub-district                  District  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                    หรือ 
Province    Postal Code                , or 

(2) ช่ือ         อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี                               

         Name       Age             years, residing at    

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      

Road      Sub-district                  District  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์     หรือ 
Province    Postal Code                           , or 

(3) ช่ือ         อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี      

      Name       Age             years, residing at 

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต             

Road      Sub-district     District  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                       หรือ 
Province    Postal Code          , or 

 
(4)  รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุง่โรจน ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ62 ปี 
 ท่ีอยู่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj Independent Director / Chaiman of the Audit Committee Age 62 years  

Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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(5)  รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรุกัษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ64 ปี 
  ท่ีอยู่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

  Assoc. Prof. Dr. Montree Socatiyanurak Independent Director / Member of the Audit Committee Age 64 years 

 Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310 

(6)  นางวิไลวรรณ ศรีส  ารวล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ61 ปี 
 ท่ีอยู่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
  Mrs. Wilaiwan Srisamrual Independent Director / Member of the Audit Committee Age 61 years 

 Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

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  

ในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 
on 9 April 2021     at 10.00 a.m. 

ณ หอ้งประชมุบรษัิท เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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. 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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

 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยก
การลงคะแนนเสียงได ้

Remark 

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for 

splitting votes. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก  ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชดัเจนตำยตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เรือ่ง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขำ้พเจำ้                                สญัชำต ิ   

       I/We                                         Nationality   

อยู่บำ้นเลขท่ี           ถนน                    ต ำบล/แขวง  
Residing at               Road                                                                   Sub-district  

อ ำเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
District                                                                 Province                                                             Postal Code 

 

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

โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั                                              เสยีง ดงันี ้ 
holding the total number of                                shares, and having the right to vote equivalent to                  votes as follows: 

   หุน้สำมญั       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั                                                                                    เสียง              
  ordinary share of        shares, having the right to vote equivalent to                votes, 

 หุน้บรุมิสทิธิ                                              หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั       เสียง 
  preferred share of        shares, having the right to vote equivalent to                                                   votes. 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
       Hereby appoint  

  (1) ช่ือ อำย ุ ปี อยู่บำ้นเลขท่ี                                                         
        Name Age  years, residing at 

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   

Road  Sub-district   District  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                         หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

  (2) ช่ือ อำย ุ ปี อยู่บำ้นเลขท่ี   
         Name Age years, residing at 

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต  

Road  Sub-district   District  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

  (3) ช่ือ อำย ุ  ปี อยู่บำ้นเลขท่ี  
         Name Age years, residing at 

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต   

Road  Sub-district   District  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code , or 

  

(4)  รศ.ดร.เสำวณีย ์ไทยรุง่โรจน ์  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   อำย ุ62 ปี 
 ท่ีอยู่ 518/28 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

 Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj Independent Director / Chaiman of the Audit Committee Age 62 years  

 Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310 
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(5)  รศ.ดร.มนตรี โสคตยิำนรุกัษ์  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ    อำย ุ64 ปี 
 ท่ีอยู่ 518/28 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

 Assoc. Prof. Dr. Montree Socatiyanurak Independent Director / Member of the Audit Committee Age 64 years 

 Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310 

(6)  นำงวิไลวรรณ ศรีส  ำรวล   กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ    อำย ุ61 ปี 
 ท่ีอยู่ 518/28 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
 Mrs. Wilaiwan Srisamrual  Independent Director / Member of the Audit Committee Age 61 years 

 Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพ่ือเขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
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  

ในวนัท่ี 9 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. 
on 9 April 2021     at 10.00 a.m. 

ณ หอ้งประชมุบรษัิท เลขท่ี 518/28 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

at Meeting Room, No. 518/28, Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Wangthonglang Sub-district, Wangthonglang District, Bangkok 10310 or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

 

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

 

       วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 Agenda 1    To consider and adopt the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

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

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

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

 วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
 Agenda 2  To acknowledge the operating results of the Company for the year 2020  

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

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

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

 วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2020  

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

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

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

    วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2563 

Agenda 4  To consider and approve the appropriation of profit for legal reserve and dividend payment for the 2020 

performance 

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

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

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

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 
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 วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 5  To consider and approve the election of directors to replace the directors who retire by rotation  

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

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

    เลือกตัง้กรรมกำรทัง้หมด / To appoint all of the directors 

   เลือกตัง้กรรมกำรรำยบคุคล/ To appoint an individual director 

 1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
      Assoc. Prof. Dr. Paiboon Sareewiwatthana Chairman of the Board 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve      Disapprove                 Abstain 

2. นำยศรำวุธ จำรุจินดำ   กรรมกำร 
     Mr. Sarawut Charuchinda   Director 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve      Disapprove                 Abstain 

 

 วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการบริษัทเพิม่จ านวน 1 คน 
 Agenda 6  To consider and approve the appointment for 1 additional director 

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

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

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

 วาระที ่7  พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี 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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
(a)    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

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

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

    วาระที ่8  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the remuneration of the auditors for the year 

2021 

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

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

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

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

    วาระที ่9  การแก้ไขเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3 เร่ืองวัตถุประสงคข์องบริษัท 
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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

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

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 
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  วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 Agenda 10  To consider other matters (if any)   

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

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

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 
 (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นกำร

ลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 
   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)  ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมตใินเรื่อง
ใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุ
ประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 

  In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 

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

 
กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ได้

กระท ำเองทกุประกำร 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in 

the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 
ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 
ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
หมำยเหต ุ
Remarks 

1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคน
เพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
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.  ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกว่ำวำระท่ีระบไุวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Supplemental Proxy 

Form B. as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
SUPPLEMENTAL PROXY FORM B. 

 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Union Auction Public Company Limited 

 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวันที่ 9 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งประชุมบริษัท เลขที่ 518/28  ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1)            
แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลำและสถำนที่อื่นดว้ย   
 
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                      เรือ่ง    

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร              

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

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

                    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 

 วำระที่                      เรือ่ง    

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร             

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

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

                    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 

 วำระที่                      เรือ่ง     

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร             

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

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

                    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                       Approve        Disapprove          Abstain 

 

     วำระที่                                                          เรือ่ง    เลือกตัง้กรรมกำร (ตอ่) 
        Agenda No.                                              Re:    Election of director(s) (Continued) 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain   
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 

(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและ 
แตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                          
       I/We                                            

ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี               ถนน                           ต าบล/แขวง  
Residing at               Road                                                                   Sub-district  

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
District                                                                 Province                                                              Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  (Custodian) ใหก้บั      
as a Custodian for  

ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                
being a shareholder of Union Auction Public Company Limited                                                                                                                                                          

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั            เสียง ดงันี ้                                                            

holding the total number of                            shares, and having the right to vote equivalent to                                        votes as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                          เสียง  
                          ordinary share of                              shares, having the right to vote equivalent to                                                                    votes, 

หุน้บรุมิสทิธิ                                                                      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                      เสียง                                                                                                                                                                
                       preferred share of                                                             shares, having the right to vote equivalent to                  votes. 

  
 (2)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
        Hereby appoint  

   (1) ช่ือ อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี                                                         
           Name age  years, residing at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road  Sub-district   District 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                         หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (2) ช่ือ อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี  
           Name age years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  

Road  Sub-district   District 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) ช่ือ อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี  
           Name age years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   

Road  Sub-district   District 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code  , or 

 

(4)  รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุง่โรจน ์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   อาย ุ62 ปี 
 ท่ีอยู่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj Independent Director / Chaiman of the Audit Committee Age 62 years  

 Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310 
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(5)  รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรุกัษ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ    อาย ุ64 ปี 
 ท่ีอยู่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 Assoc. Prof. Dr. Montree Socatiyanurak Independent Director / Member of the Audit Committee Age 64 years 

 Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310 

(6)  นางวิไลวรรณ ศรีส  ารวล   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ    อาย ุ61 ปี 
 ท่ีอยู่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 Mrs. Wilaiwan Srisamrual  Independent Director / Member of the Audit Committee Age 61 years 

 Address No. 518/28 Ramkhamheng 39 (Tepleela 1) Wangthonglang, Bangkok 10310 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
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  

ในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 
on 9 April 2021     at 10.00 a.m. 

ณ หอ้งประชมุบรษัิท เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

at Meeting Room, No. 518/28, Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Wangthonglang Sub-district, Wangthonglang District, Bangkok 10310 or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

 

 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

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

  มอบฉนัทะบางสว่น คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

  หุน้สามญั            หุน้ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                            เสียง
                ordinary share  shares, and having the right to vote equal to                                votes, 

  หุน้บรุมิสทิธิ              หุน้ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                                   เสียง 
   preferred share  shares, and having the right to vote equal to       votes. 

 รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

 

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

 

       วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 Agenda 1    To consider and adopt the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

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

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

     เหน็ดว้ย..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสยีง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

 วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
Agenda 2  To acknowledge the operating results of the Company for the year 2020  

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

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

     เหน็ดว้ย..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสยีง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
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 วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2020   

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

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

     เหน็ดว้ย..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสยีง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

    วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2563 

Agenda 4  To consider and approve the appropriation of profit for legal reserve and dividend payment for the 2020 

performance 

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

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

     เหน็ดว้ย..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสยีง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

 วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 Agenda 5  To consider and approve the election of directors to replace the directors who retire by rotation  

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

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

    เลือกตัง้กรรมการทัง้หมด / To appoint all of the directors 

   เลือกตัง้กรรมการรายบคุคล/ To appoint an individual director 

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา    ประธานกรรมการ 
 Assoc. Prof. Dr. Paiboon Sareewiwatthana Chairman of the Board 

  เหน็ดว้ย..............................เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
     Approve               votes   Disapprove     votes           Abstain  votes 

2. นายศราวุธ จารุจินดา   กรรมการ 
     Mr. Sarawut Charuchinda   Director 

  เหน็ดว้ย..............................เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสียง 
     Approve               votes   Disapprove     votes           Abstain  votes 

 

 วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการบริษัทเพิม่จ านวน 1 คน 
 Agenda 6  To consider and approve the appointment for 1 additional director 

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

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

     เหน็ดว้ย..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสยีง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

    วาระที ่7  พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี 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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

     เหน็ดว้ย..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสยีง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
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    วาระที ่8  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
    Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the remuneration of the auditors for the year 

2021  

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

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

     เหน็ดว้ย..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสยีง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

    วาระที ่9  การแก้ไขเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3 เร่ืองวัตถุประสงคข์องบริษัท 
    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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

     เหน็ดว้ย..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสยีง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

  วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 Agenda 10  To consider other matters (if any)   

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

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

     เหน็ดว้ย..............................เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสยีง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการ

ลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
   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)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุ
ประการตามท่ีเหน็สมควร 
                        In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 

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

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ได้
กระท าเองทกุประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in 

the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 
 
ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
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ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 
 

หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

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

      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

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

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน  
 เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Supplemental Proxy 

Form C. as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
SUPPLEMENTAL PROXY FORM C. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Union Auction Public Company Limited 

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมบริษัท เลขที่ 518/28  ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)             
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นดว้ย   
 
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                      เรือ่ง    

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร              

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

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

                    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 

 วาระที่                      เรือ่ง    

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร             

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

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

                    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 

 วาระที่                      เรือ่ง     

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร             

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

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

                    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                       Approve        Disapprove          Abstain 

 

     วาระที่                                                          เรือ่ง    เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
        Agenda No.                                               Re:     Election of director(s) (Continued) 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain   

 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 
 

 
1 / 4 

 

การลงทะเบียน เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
ก. การลงทะเบียน 

 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป ดงันั้น เพ่ือความสะดวกใน
การลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีจะมาเขา้ประชุมโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์าร์โค้ด และ
หนงัสือมอบฉันทะ (ส าหรับผูร้ับมอบฉันทะ) ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแลว้ 
พร้อมเอกสารประกอบท่ีตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมมาดว้ย ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูมี้เอกสาร
ถูกตอ้งและครบถว้นเขา้ประชุมเท่านั้น 
 

ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
 ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและยงัไม่หมดอายุ 

เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงัน้ี 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและยงัไม่หมดอายุของ  

ผูม้อบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี 
หรือหนงัสือเดินทาง ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
1. กรณีผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ประชุมนั้นมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 
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(ข) ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและยงัไม่
หมดอายุของผูแ้ทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงเอกสาร
ดงัน้ี 
(ก)  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้นมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

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

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

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

แทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
(1) ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูล้งนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(2) ส าเนาหนังสือยืนยนัว่า Custodian ซ่ึงเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นได้รับ

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็น Custodian ซ่ึงบุคคลดงักล่าวไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ
ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้นั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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ค. การมอบฉันทะ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงให้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น โดยไดแ้นบแบบหนงัสือมอบฉันทะมาพร้อมกบัหนังสือ
เชิญประชุมคร้ังน้ี จ านวน 3 แบบ ไดแ้ก่ 

1. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

2. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

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

 โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียว ในจ านวน 3 แบบ ท่ีไดแ้นบมาพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

 และโปรดกรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวใหถู้กตอ้ง พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท 
และขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว และส่งมอบหนงัสือมอบฉันทะนั้นใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีลงทะเบียนก่อน
เขา้ร่วมการประชุม 

 เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ประชุมได ้และมีความ
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ 
และระบุช่ือกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉันทะ และโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวท่ีปิดอากรแสตมป์ถูกตอ้ง
เรียบร้อยพร้อมเอกสารประกอบมาท่ี เลขานุการบริษทั บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 518/28 ซอย
รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ก่อนวนัประชุม หรือน ามา
แสดงแก่เจา้หน้าท่ีลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม ทั้งน้ี บริษทัไดส้รุปขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผูรั้บมอบฉนัทะจาก
ผูถื้อหุน้) ซ่ึงแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้  
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ง. การออกเสียงลงคะแนน 

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

ในแต่ละวาระ 
3. ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

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

ส าหรับทุก ๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษทัจะแจกบตัรลงคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุน้และ
ผูรั้บมอบฉันทะทุกรายเม่ือท าการลงทะเบียน ทั้งน้ี ผูท่ี้มาลงทะเบียนภายหลงัจากเวลาท่ีการประชุมได้
ด าเนินการไปตามระเบียบวาระบางส่วนแลว้ จะสามารถลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระท่ีคงเหลืออยู ่

5. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
หรือไม่ เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลา บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง โดยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงกาเคร่ืองหมายถูก [✓] ลงในบตัรลงคะแนนเสียง
ในช่องท่ีประสงคพ์ร้อมลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษทั เพื่อ
น าไปหักออกจากคะเสียงท่ีเห็นด้วย ทั้ งน้ี ยกเว้นกรณีการมอบฉันทะซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งคะแนน
เสียงไวโ้ดยเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ ซ่ึงบริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตั้งแต่
ขั้นตอนการลงทะเบียน  

การนับผลการลงคะแนนเสียง 
1. บริษทัจะใชวิ้ธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด โดยส่วนท่ี

เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  
2. ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทั้งน้ี   
ผูถื้อหุน้ท่ีส่งบตัรลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ภายหลงัจากท่ีประธานฯ ไดป้ระกาศใหท่ี้
ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลงแลว้ บริษทัจะไม่น าเอาคะแนนเสียงดงักล่าว
มารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษทัเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน 
 
1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (อาย ุ62 ปี) 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ทีอ่ยู่ในการตดิต่อ:  บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)     
  เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)  

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง  2 ปี    
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้

อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การยืม / ให้กูย้ืมเงิน) 
พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม:  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  ไม่มี 
ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): ไม่มี 
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2. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรักษ์ (อาย ุ64 ปี)  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ทีอ่ยู่ในการตดิต่อ:  บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)     
  เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)  

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี     
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้

อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การยืม / ให้กูย้ืมเงิน) 
พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม:  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  ไม่มี 
ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): ไม่มี 
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3. นางวไิลวรรณ ศรีส ารวล (อาย ุ61 ปี)  
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
 กรรมการบริหารความเส่ียง 

ทีอ่ยู่ในการตดิต่อ:  บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)     
  เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)  

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี     
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้

อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การยืม / ให้กูย้ืมเงิน) 
พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม:  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  ไม่มี 
ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): ไม่มี 
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นิยามกรรมการอสิระ 

 บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส 
พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี 
ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดร้ับค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ
นั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  
10) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
11) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
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ข้อบังคับของบริษัททีเ่กีย่วกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปี
บญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั ซ่ึงคณะกรรมการจะเรียกประชุม           
ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

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

ขอ้ 45. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดจะ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้โดยจะตอ้งระบุเร่ือง
และเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มี
การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 46. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้     
ผู ถ้ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น ้อยกว่า 7 วนัก่อนประชุม ทั้ ง น้ี  ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ขอ้ 47. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นซ่ึงบรรลุนิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน     
ก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชน
จ ากดัก าหนดโดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บ
มอบฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยไดมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
(2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 48. ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ          
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดแลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่ากนั และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น
อนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้น ให้นดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 49. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการอยูใ่นท่ีประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธาน
ในท่ีประชุม 

ประธานในท่ีประชุมมีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการประชุม ใน
การน้ีตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมี
มติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

ขอ้ 50. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) การวินิจฉัยช้ีขาดและลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่วา่การออกเสียง

ลงคะแนนนั้นจะกระท าดว้ยวธีิใด ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียงเสมอ 
(2) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

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

(4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นนอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การลงคะแนนลบัอาจจะกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นชอบดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี)  ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 
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แผนทีส่ถานที่ประชุม 

ณ ห้องประชุมของบริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) เลขที่  518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)                      
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษทัจัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง จากบริเวณท่ีจอดรถไฟฟ้า MRT 

ทางออกท่ี 1 สถานีศูนยว์ฒันธรรม มายงับริษทัเวลา 9.00 น.  
ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเดินทางมากบัรถท่ีบริษทัจดัให้ โปรดแจง้ความจ านงท่ีเลขานุการบริษทั โทร.0 2033 

6555 ต่อ 148 ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
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