
 

 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 

 
 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) 

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  
 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ  - เปิดให้ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุเวลา 8.00 น. 
                 - ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- งดแจกของที่ระลกึ 
- งดบริการอาหาร งดเสร์ิฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานท่ีจดัการประชมุ 



มาตรการและแนวทางปฏบิัตตินส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
กรณกีารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ตามท่ีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในประเทศไทยนั้น แมมี้การผ่อน
ปรนมาตรการต่าง ๆ แลว้ บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ยงัคงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงักล่าว  
จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบติัตนในการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงต่อจากแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามยัของผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดย
สามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานส่งไปรษณียม์ายงับริษทัฯ 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 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี investor@auct.co.th หรือ secretary@auct.co.th 

3. กรณีทีผู้่ถือหุ้นยงัคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
 เพ่ือลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออดัของผูถื้อหุ้นในพ้ืนท่ีการจดั

ประชุม บริษทัฯ มีมาตรการ ดงัน้ี 
3.1 เร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. 
3.2 บริษทัฯ มีจุดคดักรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าประตูทางเขา้บริษทัฯ ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีตรวจพบผูท่ี้ความเส่ียงหรือผูท่ี้มีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บ
มอบฉันทะของผูถื้อหุ้นท่ีมีความเส่ียงดงักล่าวเขา้ไปในหอ้งประชุม (ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทนได)้ 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 
บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมในการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ แทน ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจดัท่ี
นัง่ส ารองใหผู้ถื้อหุน้ภายนอกหอ้งประชุมพร้อมถ่ายทอดวดีิโอการประชุมจากหอ้งประชุม 

3.4 ก่อนเร่ิมการประชุมบริษทัฯ ได้ด าเนินการท าความสะอาดสถานท่ีจัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์           
ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมเตรียมหนา้กากอนามยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมการประชุม  

3.5 เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษทัฯ จึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมท่ีประสงค์จะสอบถามในท่ีประชุม ขอให้เขียนค าถามส่งให้แก่เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ เพื่อเจา้หน้าท่ีน าส่งค าถามแก่
ประธานกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ต่อไป  



3.6 บริษทัฯ งดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานท่ีจดัการประชุม
โดยเด็ดขาด เพื่อลดความเส่ียงของการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส โดยจะจัดเพียงน ้ าด่ืมบรรจุขวดให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี    
บริษทัฯ งดแจกรายงานประจ าปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวนัประชุม เพ่ือลดการสัมผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้นและเพื่อความ
ปลอดภยัทางดา้นสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  

3.7 หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง หรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจดั
ประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.auct.co.th)  

 
ทั้งน้ี หากมีผูเ้ขา้ร่วมเป็นจ านวนมากหรือมาพร้อมกนัหลายท่าน อาจท าให้เกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ทางบริษทัฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 
 
      
       ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 
 

 ทะเบียนเลขท่ี 0107555000341 

 

 
เลขท่ี   518/28 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 02-033-6555   www.auct.co.th 

ท่ี สก. 026/2563 
24 มิถุนายน 2563 

เร่ือง เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าหรับวาระท่ี 1 ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

2. ส าหรับวาระท่ี 2 และ 3 รายงานประจ าปี 2562  
 (โปรดดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน) 
3. ส าหรับวาระท่ี 5 ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน

กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ 
4. ส าหรับวาระท่ี 7 ประวติัผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เพื่อคดัเลือกเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
5.  หนงัสือมอบฉนัทะ 
6. การลงทะเบียน เอกสารท่ีจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียง

ลงคะแนน 
7. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมแทน 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
10.    แบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้ (โปรดน ามาในวนัประชุม) 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เห็นสมควรท่ีจะจดัให้มีการประชุมสามญั       
ผูถ้ือหุ ้นประจ าปี  2563  ในวนัศุกร์ ที่  24 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษ ัท  เลขที่  518/28                 
ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 

ไวอ้ย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 ดงักล่าว 

การลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบั

ที ่2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2562 ตาม

รายละเอียดในรายงานประจ าปี 2562  
การลงมต ิ
วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปี

บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ จึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั
ให้พิจารณาเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยส าเนาดงักล่าวมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 
2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัที ่2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี  

สรุปสาระส าคญัของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ตามวธีิส่วนได้เสีย ตามวธีิราคาทุน 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ – สุทธิ -  -  -  -  
สินทรัพยร์วม 845.19 740.71 845.19 740.71 
หน้ีสินรวม 327.91 265.21 327.91 265.21 
ส่วนของเจา้ของ 517.28 475.50 517.28 475.50 
รายไดร้วม 812.58 698.19 812.58 698.19 
ก าไรสุทธิ 234.25 170.47 234.25 169.79 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.43 0.31 0.43 0.30 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 28.83 24.42 28.83 23.89 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.94 0.86 0.94 0.86 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 0.63 0.56 0.63 0.56 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั
แลว้ 
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การลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมตักิารไม่จัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
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 าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุ ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึง
คณะกรรมการของบริษทัมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

ข้อมูลประกอบเร่ืองการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 แสดงได้ดงันี ้
(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) 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั 
ก าไรสุทธิ 

93.92% 96.79% 105.84% 96.33% 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 
- อนุมติัไม่จดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุน

ส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ในปี 2557 และ 
- อนุมติัไม่จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก เน่ืองจากบริษทัไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจ านวน 2 คร้ัง รวม

ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นเงิน 220 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 93.92 ของก าไรสุทธิปี 2562 แลว้ ดงัน้ี 
คร้ังท่ี 1 ส าหรับผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน

จ านวน 82,500,000 บาท เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2562  
คร้ังท่ี 2 ส าหรับผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0. 25 บาท โดยจ่ายจาก

ก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นเงินจ านวน 137,500,000 บาท เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลคร้ังท่ีสองน้ี เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้จากการเล่ือนการประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีก าหนดไวเ้ดิมในวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ออกไป และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัแลว้ 
การลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15. ก าหนดไวว้า่ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 

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

ช่ือ ต าแหน่ง จ านวนปีทีด่ ารง
ต าแหน่งกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน 

การเข้าร่วมประชุม 
ในปี 2562 

1. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

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/ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

7 ปี  5 คร้ังจาก 5 คร้ัง 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณากลัน่กรองด้วยความละเอียดรอบคอบแลว้เห็นควรน ำเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจำรณำอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระทั้ง 3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง 
และด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิม  

เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัสามารถช่วยพฒันาบริษทั
ได ้อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบัญญัติบริษ ัทมหาชนจ าก ัด พระราชบัญญัติหล ักทรัพย ์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงประวติัโดยสังเขปมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมคร้ังน้ี 

การลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการ ประจ าปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของ

บริษทัในภาพรวม โดยให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ให้เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้ งน้ี 
ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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 
 ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
 และอุบติัเหตุ  

เบ้ียประกนัไม่เกิน 45,000 บาท 
ต่อคนต่อปี 

เบ้ียประกนัไม่เกิน 40,000 บาท 
ต่อคนต่อปี 

และเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้มีประกนัภยัส่วน
บุคคลคุม้ครองการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหก้บักรรมการทุกคนเพ่ิมเติมดว้ย 

พร้อมกนัน้ี เสนอใหมี้การมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะไดรั้บ 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และการมอบอ านาจ โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีเสนอ
ในขอ้เท็จจริงและเหตุผลขา้งตน้  

การลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ

หมุนเวียนผูส้อบบญัชี เน่ืองจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 8 รอบปีบญัชี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณากลัน่กรองในการคดัเลือกผูส้อบบญัชี
แลว้จึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทัให้พิจารณาเพ่ือท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี 

1. นายวชิาติ โลเกศกระว ี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 หรือ 
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 หรือ 
3. นายส าราญ แตงฉ ่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8021 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษ ัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

จ ัดหาผูส้อบบัญชี รับอนุญาตอ่ืนของบริษทัแทนได ้โดยทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น     
รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั 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 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัพิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายช่ือขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 2,150,000 บาท  

การลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัท 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และการปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทัเห็น

ควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั เร่ืองการประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
และการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั

บริษทั ขอ้ 41. เร่ืองการประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และขอ้ 45 เร่ืองการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
จากเดิม 
ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน

กรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็
ได ้

ถา้กรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน
สิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ขอ้ 45. ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือผู ้
ถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ ทั้งหมด
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง 
(1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

แกไ้ขเป็น 
ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน

กรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็
ได ้ทั้งน้ีการส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการไปยงักรรมการจะส่งโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

ถา้กรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน
สิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ประธานกรรมการหรือประธานในท่ีประชุมอาจก าหนดใหจ้ดัการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้
โดยใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 45. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้โดยจะตอ้งระบุ
เร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

การลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  

คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 (Record Date) ใน
วนัท่ี 25 มิถุนำยน 2563 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั โดยบริษทัจะเปิด
ให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง กรุณาแสดงบตัร
ประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารท่ีทางราชการออกใหโ้ดยตอ้งมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดงักล่าวก่อนเขา้ร่วมประชุม  

หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงแทน กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่5 ท่ีแนบ
มากบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี และปิดอากรแสตมป์ใหถู้กตอ้งเรียบร้อย ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีจะเขา้ร่วมประชุมตอ้งน าเอกสาร
หลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 และส่งมอบให้แก่ประธานในท่ีประชุม 
(“ประธานฯ”) และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษทัลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุ ชื่อ  นางวิไลวรรณ         
ศรีส ารวล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผูรั้บมอบฉันทะและโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวท่ีปิดอากร
แสตมป์ถูกตอ้งเรียบร้อยพร้อมเอกสารประกอบไปที่ เลขานุการบริษทั บริษทั สหการประมูล จ าก ัด (มหาชน)  เลขท่ี 
518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยให้ถึง
บริษทัก่อนวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงชัว่โมง ณ สถานท่ีประชุม ซ่ึงรายละเอียดและ
ประวติัของกรรมการอิสระดงักล่าวปรากฏอยูใ่นขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะในการ
เขา้ร่วมประชุมแทน ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่7 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ กรุณาศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารท่ีจะตอ้ง
แสดงก่อนเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 รวมทั้ง
ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 และ 8 หากท่านมีขอ้
สงสยั หรือค าถามเก่ียวกบัการมอบฉนัทะ สามารถสอบถามไดท่ี้เลขานุการบริษทั โทร. 0 2033 6555 ในวนัและเวลาท าการ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 

- สุวิทย์  ยอดจรัส - 

 (นายสุวทิย์  ยอดจรัส) 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เวลาและสถานที่ 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมบริษทั 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 ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/

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

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4.  นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/  กรรมการ อิสระ / 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
5.  นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการ /  ประธานกรรมการบ ริหาร /  ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 
6.  นายเทพทยั ศิลา กรรมการ/  กรรมการผู ้จัดการ/  กรรมการบริหาร/ 

กรรมการบริหารความเส่ียง  
7.  นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง  
8.  นายวรัญญู ศิลา กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง / 

รองกรรมการผู ้จัดการสายงานส านักกรรมการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางอญัชลี พรรคกลิน รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นายสุธี สมาธิ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 
3. นายเกรียงศกัด์ิ ธรรมรักษา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นายนิธิศ โสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 
5. นางสาวจิตรา จนัทะคุย้ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย 
6. นางสาวพูนศิลป์ แกว้จ านงค ์ รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายส านักกรรมการ / 

เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นางสาวอมัพาพร หลกัเรืองทรัพย ์ เลขานุการบริษทั 
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ผู้สอบบัญชีของบริษทัที่เข้าร่วมประชุม 
นางอนุทยั ภูมิสุรกลุ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
นางสาวชนกพร เจริญสุทธิโยธิน บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่วมประชุม 
นายสมยศ สุธีรพรชยั บริษทั วาย ูแอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

ตวัแทนอาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
นางสาวจุไรรัตน ์อริยศรีจิต สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

ปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการรับมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ทั้งส้ินรวม 39 คน ถือหุน้รวมกนัไดท้ั้งหมด 313,246,902 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 56.95 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 550,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ
บริษทั  จึงสามารถเร่ิมการประชุมได ้

 รศ.ดร. ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายเป็น
ผูด้  าเนินการประชุม ตามล าดบัวาระการประชุมทั้งหมด 

การช้ีแจงผู้ถือหุ้นโดยที่ปรึกษากฎหมายก่อนเร่ิมวาระประชุม 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงได ้ในบตัรลงคะแนนท่ี
ไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน 

 

2. การออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยหุน้ 1 หุน้ มีเสียงเท่ากบั 1 เสียง โดยวาระท่ี 
1 เป็นวาระเพ่ือรับรอง วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่ตอ้งลงมติ และวาระท่ี 3 ถึง 7 เป็นวาระเพ่ือ
อนุมติั ดงัน้ี 
ก. วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
ข. วาระท่ี 6 ซ่ึงเป็นวาระค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
ค. วาระท่ี 8 เป็นวาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) ซ่ึงผูถื้อหุน้อาจจะสอบถามหรือเสนอความเห็น

ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  
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หากผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ
หุ้นนั้นจะตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
หรือเท่ากบั 183,333,334 หุน้ (550,000,000 หุน้/3) 

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่ีปรึกษากฎหมายจะเรียนถามว่าจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียงหรือไม่  
- ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนน  
- ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหก้าเคร่ืองหมายถูก [] ลงในบตัรลงคะแนนในช่องท่ี
ประสงค ์พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรและชูมือข้ึน และส่งมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือน าไป
ตรวจนบั รวมทั้งบตัรเสีย  
- ยกเวน้ส าหรับการมอบฉันทะซ่ึงผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมา
ในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตั้งแต่เวลาท่ีผูรั้บมอบฉนัทะ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

ทั้งน้ี บริษทัจะใชวิ้ธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย โดยบริษทัจะแจง้ผลการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ หลงัจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลง 

ส าหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้และผูรั้บ
มอบฉนัทะทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุน้ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

- โดยบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียก่อน เพ่ือตรวจ
นบัคะแนนเสียงในวาระดงักล่าว และเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว  
- ส่วนบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเห็นดว้ย บริษทัจะเกบ็หลงัจากปิดการประชุม 
โดยขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านส่งมอบให้กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้ง
ประชุม 

4.  หากผู ้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระเบียบวาระใน
การประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได ้
แต่หากผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัระเบียบวาระ
การประชุม ขอใหส้อบถามภายหลงัการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จส้ินแลว้ โดยขอใหผู้ถื้อ
หุน้บอกช่ือและนามสกุล และเข้าประชุมในฐานะผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือ
แสดงความคิดเห็น เพ่ือการบนัทึกการประชุม 

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

นอกจากน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ผลการให้สิทธิผูถื้อหุ้น เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และ
ส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 ตั้งแต่วนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 – 12 กุมภาพนัธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม  
เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ และส่งค าถามล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  

เร่ิมวาระการประชุม 

วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ท่ีปรึกษากฎหมายกล่าวต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัขอเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ซ่ึงไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
รับรอง รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

ที่ประชุมพจิารณาแล้วและมมีตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงันี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 314,599,602  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 2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561  
ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ต่อท่ีประชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 มีรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าปีตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญ
ประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือสแกน
ท่ีหนา้งานได ้ พร้อมทั้งมอบหมายให้ นางอญัชลี พรรคกลิน รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและ
การเงิน เป็นผูเ้สนอรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 ต่อท่ี
ประชุม โดยนางอญัชลี พรรคกลิน รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ไดเ้สนอรายงานของ
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คณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดย
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้  
สาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 

 
 

รายได้จากการให้บริการ และโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ 
ลา้นบาท 
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ผลการด าเนินงาน 

ลา้นบาท 

 
 

ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้น 
ลา้นบาท 
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ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 
ลา้นบาท 

 
 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) – วธีิส่วนได้เสีย 
 

 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 
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นายวสันต์ พงษพ์ุทธมนต์ ผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า ผลการด าเนินงานของ
บริษทั ในปี 2561 มีก าไรสุทธิ 170 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรสุทธิเพียง 104 ลา้นบาท 
เน่ืองจากปัจจยัพิเศษอะไรหรือไม่  

นายสุวิทย ์ยอดจรัส  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดก้ล่าวตอบวา่ 
ภาพรวมของธุรกิจสหการประมูลเป็นุรกิจกลางน ้าของอุตสาหกรรมรถยนต ์ผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนมาก 
เกิดจากปัจจยัหลกั 2 ประการคือ 
1. หน้ีเสียของธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถ ซ่ึงเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ หน้ีเสียจากสินเช่ือเช่าซ้ือรถซ่ึง

สะสมมาจากปีก่อนๆ 1 ถึง 3 ปี จะส่งผลให้มีรถยึดเขา้สู่ระบบการประมูลมากข้ึน 
2. บริษทัไดป้รับปรุงคุณภาพการบริการ และการบริหารงานท่ีดี ท าให้ไดรั้บความไวว้างใจจาก

สถาบนัการเงินรายใหญ่ส่งรถมาให้บริษทัประมูลจ านวนมาก ท าให้บริษทัมีรายได ้และอตัรา
ก าไรท่ีสูงข้ึน 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุม
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 3. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงว่างบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไดผ้่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่ง
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติังบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 314,229,702  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.62 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1,200,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.38 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
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วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และ
เงินส ารองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าอตัราท่ี
ก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นของการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยาย
ธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติั
ให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ใหร้ายงาน
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2561 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2560 ปี 2559  ปี 2558 

1. ก าไรสุทธิของบริษทั 170.47 103.93 125.61 187.65 
2. เงินปันผลจ่าย 165.00 

(0.30 บาทต่อหุน้) 
110.00 

(0.20 บาทต่อหุน้) 
121.00 

(0.22 บาทต่อหุน้) 
187.00 

(0.34 บาทต่อหุน้) 
3. อัตราการจ่ายเงินปัน

ผลเทียบกบัก าไรสุทธิ 
96.79% 105.84% 96.33%     99.65% 

เน่ืองจากบริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 จ านวน 170,467,194 บาท ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียง
พอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทั คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอ
ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอตัรา
หุ้นละ 0.30 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 550,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 165,000,000 บาท (หน่ึง
ร้อยหกสิบห้าลา้นบาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 96.79 ของก าไรสุทธิปี 2561 ทั้งน้ี บริษทัไดจ้่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 แลว้ จึงคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่าย
เพ่ิมเติมส าหรับงวดคร่ึงหลงัของปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสม
ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท ก าหนดให้วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 เป็น
วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 
พฤษภาคม 2562  

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
มรีายละเอยีดดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 315,430,102  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 5. พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
สืบต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ชิญรศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ นายเทพทยั ศิลา และนางวิไลวรรณ ศรีส ารวล ซ่ึง
เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ออกจากห้องประชุมตั้ งแต่เร่ิมประชุมวาระน้ี  
จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15. ก าหนดไวว้่า 
“ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลที้่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชวิ้ธีจบั
สลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ ซ่ึงในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง จ านวนปีที่
ด ารงต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั

ในปี 2561 
1. รศ.ดร.มนตรี  

โสคติยานุรักษ ์
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน /  

6 ปี  5คร้ังจาก 5 คร้ัง 

2. นายเทพทยั  ศิลา กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบริหาร /กรรมการบริหาร
ความเส่ียง  

6 ปี 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
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ช่ือ ต าแหน่ง จ านวนปีที่
ด ารงต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั

ในปี 2561 
3. นางวิไลวรรณ   

ศรีส ารวล 
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร
ความเส่ียง  

1 ปี 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิม คือ 
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายเทพทยั ศิลา กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ /  
  กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
  กรรมการบริหารความเส่ียง 

ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัสามารถ
ช่วยพฒันาบริษทัได ้อีกทั้ งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบ ัญญตัิบริษทัมหาชนจ าก ัด 
พระราชบัญญตัิหลกัทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการก าก ับตลาดทุน และ
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประวติัโดยสังเขปมี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
คร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัใหแ้ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีก
วาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิมตามท่ีเสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึงและด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติ
แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
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1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  ท่ีประชุมไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัใหแ้ต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ซ่ึงด ารง
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 315,430,102  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

2. นายเทพทัย ศิลา  ท่ีประชุมไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน อนุมติัให้แต่งตั้ งกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ซ่ึงด ารงต าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง ของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 314,229,802  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 1,200,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

3. นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล  ท่ีประชุมไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมติัให้แต่งตั้ งกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ซ่ึงด ารง
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง ของบริษทัอีกวาระหน่ึง 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 315,430,102  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 2562 และค่าบ าเหน็จรายปีประจ าปี 2561 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
จากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษทัในภาพรวม โดยใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ให้เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้ งน้ี 
ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าตอบแทน ปี 2562 
( เสนอคร้ังนี ้) 

ปี 2561 

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

2. ค่าบ าเหน็จรายปี พจิารณาจากผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 

พจิารณาจากผลการด าเนินงาน 
ปี 2560 

ประธานกรรมการ 660,000  บาท 600,000  บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 550,000  บาท 500,000  บาท 
กรรมการตรวจสอบ 440,000  บาทต่อท่าน 400,000  บาทต่อท่าน 
กรรมการ 440,000  บาทต่อท่าน 400,000  บาทต่อท่าน 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
 ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต
 และอุบติัเหตุ  

เบ้ียประกันไม่เกิน 40,000 บาท
ต่อท่านต่อปี 

เบ้ียประกันไม่เกิน 20,000 บาท
ต่อท่านต่อปี 

 
พร้อมกนัน้ี อนุมติัการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูมี้อ  านาจในการ
ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะได้รับ  

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และค่าบ าเหน็จรายปีประจ าปี 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่
เกนิ 6,000,000 บาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มอี านาจใน 
การก าหนดการก าหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะ
ได้รับ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 315,430,002  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสียง จ านวน 100  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
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วาระที่ 7. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
1. นางอนุทยั ภูมิสุรกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3873 หรือ 
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 หรือ 
3. นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 
 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คู เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จ ัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยทั้ ง  3 ท่าน 
ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,960,000 บาท 
ตามรายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

ค่าธรรมเนียม ปี 2562 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2561 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 940,000 910,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 1,020,000 990,000 
ค่าบริการอ่ืน ๆ - - 

รวม 1,960,000 1,900,000 
 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

นายวสันต์ พงษพ์ุทธมนต์ ผูถ้ือหุ ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า ท าไมค่าสอบบญัชีจึง
เพ่ิมข้ึนทุกปี 

นายสุวิทย ์ยอดจรัส  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดก้ล่าวตอบวา่ 
ปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนในการตรวจสอบบญัชี และตรวจสอบงานระบบ ตามขอ้ก าหนดท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท าให้
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ีเสนอสูงข้ึนเป็นเงินจ านวน 60,000 บาทซ่ึงถือวา่เพ่ิมข้ึนไม่มาก 
รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดก้ล่าวตอบเพ่ิมเติมว่า
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ดว้ยช่ือเสียงและคุณภาพงานของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
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เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นท่ียอมรับและไดรั้บความเช่ือถือ นอกจากนั้นมาตรฐานบญัชีมีการ
เปล่ียนแปลงไปมากเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งบริษทัมีการขยายสาขาเพ่ิมข้ึน เน้ือหางานจึง
เพ่ิมข้ึน ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอเพ่ิมข้ึนในอตัราประมาณร้อยละ 3 เป็นอตัราท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้
ต่อรองอย่างเต็มท่ีแลว้และเห็นว่ามีความเหมาะสม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 315,630,002  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 100  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 8. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใด เพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม 

ประธานได้ถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใด ประสงค์ท่ีจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
หรือไม่ครับ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นอ่ืนใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้ งขอบคุณส าหรับค าถามท่ีเป็น
ประโยชนต่์อบริษทั  

 
 

- ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา - 

(รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิฒันา) 
ประธานที่ประชุม 

 
- อัมพาพร หลกัเรืองทรัพย์ - 

 (น.ส.อมัพาพร หลกัเรืองทรัพย)์ 
 เลขานุการบริษทั 
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รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
อายุ (ปี) 61 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
 
  

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์  
Washington State University, USA 
ปริญญาโท พฒันาการเศรษฐกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมทีเ่กีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 21/2002 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 กนัยายน 2555 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บมจ. ยเูน่ียนพลาสติก 
- กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ท่ีปรึกษาประจ าของสภามหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยและ 
  ประธานโครงการ Harbour.Space@UTCC 

2555 - ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน บมจ.สหการประมูล 

2555 - 2562 อธิการบดี  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2555 - 2557  กรรมการอิสระ บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน ้ าตาล 
2555 - 2557  กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกจิการอ่ืน  
ก. บริษทัจดทะเบียน กรรมการอิสระ  บมจ. ยเูน่ียนพลาสติก 
ข. ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ือง
กบัธุรกจิของบริษัท อนัอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือ
นิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา
ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ี

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การยืม /       
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่เป็น 
 
ไม่เป็น 
ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 16 มนีาคม 2563)             ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง  

ประวตัขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
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นายสุวทิย์ ยอดจรัส 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/ กรรมการผู้จดัการ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
อายุ (ปี) 64 
คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาโทการบริหารจดัการส่ือสารการตลาด 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
การอบรมทีเ่กีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 109/2014 

RMP: Risk Management Program รุ่นท่ี 3/2014 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 พฤศจิกายน 2556 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

ม.ีค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ กรรมการผูจ้ดัการ/ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
บมจ. สหการประมูล 

2544 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ดัการ  
บจก. ควอลิต้ี ซินดีเคท 

2556 - ม.ีค. 2563 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
บมจ. สหการประมูล 

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

บจก. ควอลิต้ี ซินดีเคท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ือง
กบัธุรกจิของบริษัท อนัอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา
ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ี

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การยืม /      
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 16 มนีาคม 2563)             0.66 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
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นายวรัญญู ศิลา 
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานกจิการภายใน  
อายุ (ปี) 36 
คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาตรี Communication Arts มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรมทีเ่กีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 166/2012  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 กนัยายน 2555 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

ม.ีค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ กรรมการบริหาร
ความเส่ียง/ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกิจการภายใน  
บมจ. สหการประมูล 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจก. เขาคอ้ ไฮแลนด ์รีสอร์ท 

2557 - ม.ีค. 2563 กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง/ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายงานกิจการภายใน  
บมจ. สหการประมูล 

2553 - 2561 
 

กรรมการ บจก. สหการโฮลด้ิง 
กรรมการ  บจก. แอท 800 จ ากดั 
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาคอ้ 

2555 - 2557 
 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง   
บมจ. สหการประมูล 

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

บจก. เขาคอ้ ไฮแลนด ์รีสอร์ท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่แข่งขันหรือเกีย่วเน่ืองกบั
ธุรกจิของบริษัท อนัอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิตบุิคคล
ทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /             
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท บุตรของนายเทพทยั ศิลา 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 16 มนีาคม 2563)      1.47  
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
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นิยามกรรมการอสิระ 

 บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

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

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

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

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

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

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดร้ับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้ง  
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7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

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

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  

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

11) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
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ช่ือ ช่ือสกลุ นายวชิาติ โลเกศกระวี 

อายุ 51  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- (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563) 

ปีการด ารงต าแหน่งผู้สอบบญัชีของ 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 - 

 
  

ประวตัขิองผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
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ช่ือ ช่ือสกลุ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ 

อายุ 48  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 - 2555 - 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- (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563) 

ปีการด ารงต าแหน่งผู้สอบบญัชีของ 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 ช่ือสกลุ นายส าราญ แตงฉ ่า 

อายุ 45 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- (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563) 

ปีการด ารงต าแหน่งผู้สอบบญัชีของ 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.    

(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน)  
(General Form)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง 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) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ   

      I/We Nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน      ต าบล/แขวง       

Residing at     Road      Sub-district  

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์       

District                   Province                   Postal Code   

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

 

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

 หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                                                                                        เสียง 

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

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

(3) ขอมอบฉนัทะให้     
      Hereby appoint: 

(1) ช่ือ         อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                            

         Name       Age             years, residing at    

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      

Road      Sub-district                  District  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์                    หรือ 
Province    Postal Code                , or 

(2) ช่ือ         อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                               

         Name       Age             years, residing at    

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      

Road      Sub-district                  District  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์     หรือ 
Province    Postal Code                           , or 

(3) ช่ือ         อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี      

      Name       Age             years, residing at 

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต             

Road      Sub-district     District  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์                       หรือ 
Province    Postal Code          , or 

 
(4)  นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อาย ุ61 ปี 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 311/1 ซอยสขุมุวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
  Mrs. Wilaiwan  Srisamrual Director / Member of the Audit Committee / Independent Director Age 61 years 

Residing at No. 311/1, Soi Sukhumvit 49, Klongton Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110  

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders  

ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
on 24 July 2020     at 10.00 a.m. 

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

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

any date, time and place thereof. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยก
การลงคะแนนเสียงได้ 

Remark 

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

splitting votes. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

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

ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง 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)  ข้ำพเจ้ำ                                สญัชำต ิ   

       I/We                                         Nationality   

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

อ ำเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย์                               
District                                                                 Province                                                             Postal Code 

 

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

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

   หุ้นสำมญั       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั                                                                                    เสียง              
  ordinary share of        shares, having the right to vote equivalent to                votes, 

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

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
       Hereby appoint  

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

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   

Road  Sub-district   District  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                         หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

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

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต  

Road  Sub-district   District  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

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

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต   

Road  Sub-district   District  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code , or 

  

  (4)  นำงวิไลวรรณ ศรีส ำรวล  กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ อำย ุ61 ปี 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 311/1 ซอยสขุมุวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
   Mrs. Wilaiwan  Srisamrual Director / Member of the Audit Committee / Independent Director Age 61 years 

Residing at No. 311/1, Soi Sukhumvit 49, Klongton Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110  

 
 
 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders  

ในวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2563 เวลำ 10.00 น. 
on 24 July 2020     at 10.00 a.m. 

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

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

adjournment at any date, time and place thereof. 

 

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

 

       วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 Agenda 1    To consider and adopt the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 

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

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

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

 วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
 Agenda 2  To acknowledge the operating results of the Company for the year 2019  

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

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

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

 วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2019  

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

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

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

    วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2562 
และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 

Agenda 4  To consider and approve not to appropriate the net profit for legal reserve, the omission of the 2019 annual 

dividend and acknowledgement of the interim dividend payments 

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

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

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

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

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

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

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

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

นำยสุวิทย์  ยอดจรัส   กรรมกำร 
Mr. Suvit  Yoadjarust   Director 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

นำยวรัญญู  ศิลำ  กรรมกำร 
Mr. Varunyoo  Sila  Director 

 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

 วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี 2562 
Agenda 6  To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2020 and the annual bonus of the 

directors for the year 2019 

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

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

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

    วาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the remuneration of the auditors for the year 

2020 

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

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

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

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

    วาระท่ี 8  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท 
Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association  

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

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

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

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

  วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 9  To consider other matters (if any)   

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

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

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 
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 (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นกำร
ลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a 

shareholder. 

 

(6)  ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมตใินเร่ือง
ใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ
ประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 

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

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

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

 
กิจกำรใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีข้ำพเจ้ำระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้

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

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

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 
ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 
ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
หมำยเหต ุ
Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคน
เพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 

proxies for splitting votes. 

2. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for. 

3.  ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกว่ำวำระท่ีระบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉนัทะสำมำรถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Supplemental Proxy 

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

 

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

 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2563 ในวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 518/28  ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1)      
แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลำและสถำนที่อื่นด้วย   
 
In the meeting of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, on 24 July 2020 at 10.00 a.m. at Meeting Room, No. 518/28, Soi 

Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Wangthonglang Sub-district, Wangthonglang District, Bangkok 10310 or any adjournment at any date, 

time and place thereof. 

     
 

 วำระที่                      เร่ือง    

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร              

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

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 

 วำระที่                      เร่ือง    

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร             

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

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 

 วำระที่                      เร่ือง     

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร             

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

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                       Approve        Disapprove          Abstain 

 

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

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain   
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 

(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (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)  ข้าพเจ้า                                          
       I/We                                            

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

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย์                               
District                                                                 Province                                                              Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  (Custodian) ให้กบั      
as a Custodian for  

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

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั            เสียง ดงันี ้                                                            

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

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

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

  
 (2)  ขอมอบฉนัทะให้  
        Hereby appoint  

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

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road  Sub-district   District 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                         หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

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

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  

Road  Sub-district   District 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

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

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   

Road  Sub-district   District 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code  , or 

 

(4)  นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อาย ุ61 ปี 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 311/1 ซอยสขุมุวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
 Mrs. Wilaiwan  Srisamrual Director / Member of the Audit Committee / Independent Director Age 61 years 

Residing at No. 311/1, Soi Sukhumvit 49, Klongton Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110  

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders  

ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
on 24 July 2020     at 10.00 a.m. 

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

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

adjournment at any date, time and place thereof. 

 

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

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

  มอบฉนัทะบางสว่น คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

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

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

 รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

 

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

 

       วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 Agenda 1    To consider and adopt the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 

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

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

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

 

 วาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
 Agenda 2  To acknowledge the operating results of the Company for the year 2019  

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

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

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

 

 วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2019  

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

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

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสยีง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
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    วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2562 
และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 

Agenda 4  To consider and approve not to appropriate the net profit for legal reserve, the omission of the 2019 annual 

dividend and acknowledgement of the interim dividend payments 

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

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

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

 

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

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

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

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์    กรรมการอิสระ  
Assoc. Prof. Dr. Sauwanee  Thairungroj   Independent Director 

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

นายสุวิทย์  ยอดจรัส   กรรมการ 
Mr. Suvit  Yoadjarust   Director 

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

นายวรัญญู  ศิลา  กรรมการ 
Mr. Varunyoo  Sila  Director 

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

 

 วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี 2562 
Agenda 6  To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2020 and the annual bonus of the 

directors for the year 2019 

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

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

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

 

    วาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
 Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the remuneration of the auditors for the year 

2020 

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

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

     เหน็ด้วย..............................เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............................เสยีง     งดออกเสียง...............................เสยีง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
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    วาระท่ี 8  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท 
Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association  

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

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

 

  วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 9  To consider other matters (if any)   

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

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

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

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการ

ลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a 

shareholder. 

 

(6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุ
ประการตามท่ีเหน็สมควร 
                        In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 

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

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

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าเองทกุประการ 

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

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

 
ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 
 
ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 



    ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 
Enclosure No. 5 

    หนา้ 5 ของจ านวน 6 หนา้ 
Page 5 of 6 

 

 

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

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

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

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

3.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน  
 เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for. 

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

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

 

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

 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 518/28  ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)      
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นด้วย   
 
In the meeting of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, on 24 July 2020 at 10.00 a.m. at Meeting Room, No. 518/28, Soi 

Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Wangthonglang Sub-District, Wangthonglang District, Bangkok 10310 or any adjournment at any date, 

time and place thereof. 

     
 

 วาระที่                      เร่ือง    

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร              

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

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 

 วาระที่                      เร่ือง    

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร             

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

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 

 วาระที่                      เร่ือง     

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร             

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

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

                    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
                       Approve        Disapprove          Abstain 

 

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

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain   
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การลงทะเบียน เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
ก. การลงทะเบียน 

 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป ดงันั้น เพ่ือความสะดวกใน
การลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีจะมาเขา้ประชุมโปรดน าหนงัสือเชิญประชุม และหนงัสือมอบฉันทะ
ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแลว้ พร้อมเอกสารประกอบท่ีตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม
มาดว้ย ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้งและครบถว้นเขา้ประชุมเท่านั้น 
 

ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
 ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่หมดอายุ 

เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงัน้ี 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่หมดอายุของ

ผูม้อบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี 
หรือหนงัสือเดินทาง ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
1. กรณีผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

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

2. กรณีนิตบุิคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 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 าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่ประธานในท่ีประชุม 
(ประธานฯ) หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเขา้ร่วมการประชุม 

 เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ประชุมได ้และมีความ
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ 
และระบุช่ือนางวิไลวรรณ ศรีส ารวล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะและโปรดส่งหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักล่าวท่ีปิดอากรแสตมป์ถูกตอ้งเรียบร้อยพร้อมเอกสารประกอบไปท่ี เลขานุการบริษทั บริษทั สหการ
ประมูล  จ าก ดั  (มหาชน)  เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง  39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุม
อย่างน้อยหน่ึงช่ัวโมง ณ สถานที่ประชุม ทั้งน้ี บริษทัไดส้รุปขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อ
หุน้) ซ่ึงแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้  
  
 
 
 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 
 

 
4 / 4 

 

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
ผูรั้บมอบฉนัทะทุกราย ณ ขณะท่ีท าการลงทะเบียน ทั้งน้ี ผูท่ี้มาลงทะเบียนภายหลงัจากเวลาท่ีการประชุม
ผูถื้อหุน้ไดด้ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแลว้ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนเฉพาะวาระท่ีคง
เหลืออยู ่ณ แต่ละขณะ 

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
หรือไม่ เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาของผูถื้อหุน้โดยส่วนรวม ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งกาเคร่ืองหมายใด ๆ 
ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยืนยนัเจตนาโดยการกา
เคร่ืองหมายถูก [✓] ลงในบตัรลงคะแนนเสียงในช่องท่ีประสงคพ์ร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรและชูมือข้ึน
และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพ่ือน าไปตรวจนับ ทั้ งน้ี ยกเว้นส าหรับการมอบฉันทะซ่ึง
ผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ บริษทัจะ
บนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตั้งแต่เวลาท่ีผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

การนับผลการลงคะแนนเสียง 
1. บริษทัจะใชวิ้ธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนท่ี

เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  
2. ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ก่ีเสียง 
และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีส่งบตัรลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ภายหลงัจากท่ีประธานฯ ไดป้ระกาศใหท่ี้ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลงแลว้ 
บริษทัจะไม่น าเอาคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
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นางวไิลวรรณ ศรีส ารวล 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อายุ (ปี) 61 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
 
  

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมทีเ่กีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DAP: Director Accreditation Program รุ่นท่ี 145/2018 
- Risk Management Program for Corporate Leaders 17/2019 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มกราคม 2561 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2561 - ปัจจุบนั  
 

 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง /
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ.สหการประมูล 

2562 - 2563 CFO / กรรมการบริหาร  
บมจ. บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม  

2561 - 2562 กรรมการตรวจสอบ  
บมจ.บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

2557 - 2559  CFO กลุ่มธุรกิจโมบาย  
บมจ. ทรูคอร์ปอเรชัน่ 

2554 - 2556  DCFO กลุ่มธุรกิจออนไลน์  
บมจ. ทรูคอร์ปอเรชัน่  

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

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีแ่ข่งขันหรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท  
อนัอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

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

ไม่เป็น 
 
ไม่เป็น 
ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 16 มนีาคม 2563)         ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2562 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง  

 

ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษทัเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน 
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ข้อบังคับของบริษทัในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 
เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและ
ก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้

 ถา้กรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุม
ภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุด
รอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั ซ่ึงคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

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

ขอ้ 45. ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือผูถื้อหุ้น
ไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้
มีการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

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

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

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

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

ขอ้ 49. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการอยูใ่นท่ีประชุม ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

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

ขอ้ 50. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) การวินิจฉยัช้ีขาดและลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหก้ระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่วา่การออก

เสียงลงคะแนนนั้นจะกระท าดว้ยวิธีใด ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียงเสมอ 
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(2) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

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

(4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การลงคะแนนลบัอาจจะกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เห็นชอบดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี)  ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 
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แผนทีส่ถานที่ประชุม 

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

 

 
เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บริษทัจดัใหมี้บริการรถรับ-ส่ง จากบริเวณท่ีจอดรถไฟฟ้า MRT ทางออกท่ี 1 

สถานีศูนยว์ฒันธรรม มายงับริษทัเวลา 9.00 น.  
ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเดินทางมากบัรถท่ีบริษทัจดัให ้โปรดแจง้ความจ านงท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ โทร.0 2033 6555 ต่อ 

148 ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
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