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ทะเบียนเลขท่ี 0107555000341 
 
ท่ีสก. 40/2560 
 17 เมษายน 2560 

เร่ือง เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้    
 บริษทั สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าหรับวาระท่ี 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

2.  ส าหรับวาระท่ี 2. และ 3.   รายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบ CD-Rom) 
3. ส าหรับวาระท่ี 6. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และนิยาม
กรรมการอิสระ 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ 
5. การลงทะเบียน เอกสารท่ีจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสียง

ลงคะแนน 
6. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมแทน 
7. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
8. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เห็นสมควรท่ีจะจดัใหมี้การประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั  เลขท่ี 518/28 
ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 

2559 ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรอง โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏ
ในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
คร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นควรรับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

จารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นควร
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559
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มติรับรองในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 มีรายละเอียดปรากฏใน

รายงานประจ าปีตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

วาระที่ 3. พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 

ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบัญชีของบริษัทแล้วจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัให้พิจารณา
เพ่ือท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยส าเนาดงักล่าวมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี  

สรุปสาระส าคญัของงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดด้งัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 
 ปี 2559 ปี 2558 
สินทรัพยร์วม 580.62 751.11 
หน้ีสินรวม 153.35 300.95 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 427.27 450.16 
รายไดร้วม 607.49 724.06 
ก าไรสุทธิ 125.61 187.65 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.23 0.34 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 26.08 25.92 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.78 0.82 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.36 0.67 

หุน้ (บาท) 0.78
อส่วนของผูถ้ื้ื้อหุน้ (เท่า) 0.36
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติังบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ 

มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ

ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส ารอง
ตามกฎหมาย และเงินส ารองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้
การจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าอตัราที่ก าหนดขา้งตน้ได  ้โดยข้ึนอยู่กบั
ความจ าเป็นของการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และ
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการ
บริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษทั
มีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเร่ืองการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 แสดงได้ดังนี ้
หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2559 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2558 ปี 2557  ปี 2556 

1. ก าไรสุทธิของบริษทั 125.61 187.65 202.44 69.57 
2. เงินปันผลจ่าย 121.00 

(0.22 บาทต่อหุน้) 
187.00 

(0.34 บาทต่อหุน้) 
187.00 

(0.34 บาทต่อหุน้) 
66.00 

(0.12 บาทต่อหุน้) 
3. อตัราการจ่ายเงินปันผล

เทียบกบัก าไรสุทธิ 
96.33%     99.65%     92.37%     94.87% 

ความเห็นคณะกรรมการ ตามท่ีบริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนแลว้ในปี 2557 ดงันั้น จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.22 
บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 550,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 121,000,000 

สรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็ป็ปนทุนส ารองตามกฎหมา
ของทุนจดทะเบียนแลว้ในปี 2557 ดงันั้น จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุ

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีปีป 2559 ในอตัราหุ้น
จ านวน 550,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้
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บาท (หน่ึงร้อยยี่สิบเอด็ลา้นบาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 96.33 โดยบริษทัไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 
คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท โดยก าหนดให้
วนัท่ี 14 มีนาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัแกไ้ข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 15 มีนาคม 
2560  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560  

 ทั้งน้ี การให้สิทธิดงักล่าวของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอ
การอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5. พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงอ านาจอนุมตัิและด าเนินการ เร่ือง การให้วงเงนิเครดติลูกค้า  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบนัวงเงินเครดิตท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ จ านวน 300 ลา้นบาท ใกลจ้ะเต็ม

แลว้ จึงขออนุมติัเพ่ิมวงเงินเครดิตเพ่ือความคล่องตวัในการท างาน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาการเพ่ิมวงเงินเครดิตลูกคา้ จาก 300 ลา้นบาท 
เป็น 600 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการขยายฐานและการเพ่ิมความสะดวกใหลู้กคา้ ณ 
ลานประมูล และสนบัสนุนให้ลูกคา้ใชบ้ริการประมลูออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน และ
เป็นการเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีในการเป็นผูน้ าตลาดดา้นการประมลูในทุกช่องทาง  

 การพิจารณาวงเงินข้ึนอยู่กบัประวติัการซ้ือขาย ทั้งดา้นปริมาณ ความต่อเน่ือง 
และประวติัการช าระเงิน โดยจดัให้มีระบบการตรวจสอบและเช็ควงเงินแบบ 
Real Time 

มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบ
ต่อไปอกีวาระหน่ึง 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15. ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมสามญัประจ าปี

ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก

มการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบ

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15. ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมสามญัประจ าปี
ารออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรม
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ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้นให้ใชวิ้ธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ ซ่ึงในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน 2 ท่าน 
ดงัน้ี 
1. นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบ ริ หา รคว าม เ ส่ี ย ง  / 
กรรมการอิสระ 

2 . นายวรัญญู ศิลา กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
/ กรรมการบริหาร / รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการเลือกตั้ง
กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีก
วาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิม คือ 
1. นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการบ ริหา รความ เ ส่ี ย ง  / 
กรรมการอิสระ 

2 . นายวรัญญู ศิลา กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
/ กรรมการบริหาร / รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์อนัสามารถช่วยพฒันาบริษทัได ้อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด  พระราชบัญญตัิหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการก าก ับตลาดทุน  และประกาศ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประวติั
โดยสังเขปมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 ท่ีไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 
โดยสังเขปมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 

หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี
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มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และค่าบ าเหน็จรายปีประจ าปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลงานของ

บริษทัในภาพรวม โดยใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ให้เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,100,000 บาท 
ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร
เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทน ปี 2560 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2559 

1. รายเดอืน 
ประธานกรรมการ 40,000  บาทต่อเดือน 40,000  บาทต่อเดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000  บาทต่อเดือน 35,000  บาทต่อเดือน 
รองประธานกรรมการ 35,000  บาทต่อเดือน 35,000  บาทต่อเดือน 
กรรมการตรวจสอบ 30,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 30,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 
กรรมการ 30,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 30,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 

รวม ไม่เกนิ 2.5 ล้านบาทต่อปี ไม่เกนิ 2.5 ล้านบาทต่อปี 
2. ค่าบ าเหน็จรายปี พิจารณาจากผลการด าเนินงาน  พิจารณาจากผลการด าเนินงาน  

รวม ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาท ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาท  
3. สิทธิประโยชน์อืน่ๆ 
 ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต
 และอุบติัเหตุ  

เบ้ียประกนัไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่านต่อปี 

 พร้อมกันน้ี เสนอให้มีการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงิน
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะไดรั้บ 

 ค่าบ าเหน็จรายปีกรรมการประจ าปี 2559 เฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มการแตละรายจะไดรบ

กรรมการประจ าปี 2559 เฉพาะกรรมการท่ีไม่ใ
ดงัน้ี
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ค่าบ าเหน็จรายปี ปี 2559  
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2558  
 

ประธานกรรมการ 600,000  บาท 600,000  บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 500,000  บาท 500,000  บาท 
รองประธานกรรมการ 500,000  บาท 500,000  บาท 
กรรมการตรวจสอบ 400,000  บาทต่อท่าน 400,000  บาทต่อท่าน 
กรรมการ 400,000  บาทต่อท่าน 400,000  บาทต่อท่าน 

รวม ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาทต่อปี ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาทต่อปี 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมัติการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,100,000 
บาท และการมอบอ านาจ และค่าบ าเหน็จรายปีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 2,600,000 บาท โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีเสนอในขอ้เท็จจริงและ
เหตุผลขา้งตน้  

มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที่ 8. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีแลว้จึงได้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพ่ือท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
1. นางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 หรือ 
2. นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 หรือ 
3. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้
ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตอ่ืนของบริษทัแทนได ้โดยทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สีย
กบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัด
รับอนุญาตอ่ืนของบริษทัแทนได้ โดยทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพนั

ผูถ้ื้ื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดั
ระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่
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บริษทั โดยมีค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 
1,870,000 บาท  

ขอ้มลูประกอบการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 แสดง
ไดด้งัน้ี 

ค่าธรรมเนียม ปี 2560 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2559 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 880,000 550,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 990,000 810,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 

รวม 1,870,000 1,360,000 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีค่าตอบแทน
เป็นจ านวนเงิน 1,870,000 บาท โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
1. นางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 หรือ 
2. นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 หรือ 
3. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได้
ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จดัหาผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้ 

มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระที่ 9. พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับบริษทั ข้อ 43. เร่ืองอ านาจกรรมการ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบนังบการเงิน และเอกสารประกอบงบการเงิน ตอ้งลงนามโดยกรรมการ  2 

ท่าน พร้อมประทบัตราส าคญับริษทั ท าใหไ้ม่คล่องตวัในการท างาน ซ่ึงเอกสาร
ดงักล่าวไดผ้า่นการรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ จึงมีความเห็นวา่กรรมการท่านใด
ท่านหน่ึงสามารถลงนามพร้อมประทบัตราส าคญับริษทัได ้ 

ประทบัตราส าคญับริษทั ท าใหไ้ม่คล่องตวัในการท 
รรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ จึงมีความเห็นวา่
ลงนามพร้อมประทบัตราส าคญับริษทัได้
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 43. เร่ือง
อ านาจกรรมการ 

 จาก กรรมการร่วมกนัสองคนมีอ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตรา
ส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนด 
และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือ
ช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

 เปลี่ยนเป็น กรรมการร่วมกนัสองคนมีอ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตรา
ส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

  กรณีลงนามเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงิน เอกสารประกอบงบ
การเ งิน  ให้กรรมการท่านใดท่านหน่ึงลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนด 
และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือ
ช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

มติอนุมติัในวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10. พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั โดยบริษทัจะ
เปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง กรุณา
แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารท่ีทางราชการออกใหโ้ดยตอ้งมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดงักล่าวก่อนเขา้
ร่วมประชุม  

หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดบัที่ 4 ท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี และปิดอากรแสตมป์ใหถู้กตอ้งเรียบร้อย ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีจะเขา้
ร่วมประชุมตอ้งน าเอกสารหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 และส่ง
มอบใหแ้ก่ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

ไดดวยตนเอง และมความประสงคจะแตงตงบ
กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงตาม

และปิดอากรแสตมป์ใหถู้กตอ้งเรียบร้อย ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีจะเขา้
าร่วมประชุมตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 
คคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเขา้ร
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ในการน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได  ้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษทัลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ และระบุช่ือ  
รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูรั้บมอบฉันทะและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวท่ีปิดอากร
แสตมป์ถูกตอ้งเรียบร้อยพร้อมเอกสารประกอบไปที่บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) เลขานุการบริษทั 
เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 
โดยให้ถึงบริษทัก่อนวนัท่ี 20 เมษายน 2560 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างนอ้ยคร่ึงชัว่โมง ณ สถานท่ีประชุม ซ่ึง
รายละเอียดและประวติัของกรรมการอิสระดงักล่าวปรากฏอยู่ในขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหผู้ถ้ือหุน้
สามารถมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมแทน ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น กรุณาศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารท่ี
จะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2560 รวมทั้งขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
และ 7 หากท่านมีขอ้สงสัย หรือค าถามเก่ียวกบัการมอบฉันทะ สามารถสอบถามไดท่ี้เลขานุการบริษทั โทร 0-2934-
7344-8 ในวนัและเวลาท าการ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 

   
 

(นายเทพทัย  ศิลา) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 

ขอแสดงความนบัถือ
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)(มหาชน)

  

(นายเทพทัย  ศิลา)
กรรมการผูจ้ดัการ
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ทะเบียนเลขที่ 0107555000341 
    รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

เวลาและสถานท่ี ประชุมเมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

องค์ประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน  44 ราย นบัจ านวนหุ้นได้  341,626,502 หุ้น และผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นจ านวน 14 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 34,042,100 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชมุทัง้สิน้ 58 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  375,668,602  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.30 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทจ านวน 550,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  
ในการประชมุครัง้นีม้ีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. รศ.ดร. ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ 
2. นายสวุิทย์ ยอดจรัส  ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ 
3. นายเทพทยั ศิลา  รองประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ 
4. นายวรัญญ ูศิลา  กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ 
5. รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
6. รศ.ดร. มนตรี โสคติยานรัุกษ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
7. นายศราวธุ  จารุจินดา  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องที่เข้าร่วมประชมุ 
1. นางอญัชล ีพรรคกลนิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นายเกรียงศกัดิ์  ธรรมรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
3. นายสมชยั  อดุมมงคลกลู ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  
4. น.ส.ฐรดา คปูระสทิธ์ิ  เลขานกุารบริษัท 
5. น.ส.พนูศิลป์ แก้วจ านงค์  เลขานกุารกรรมการผู้จดัการ 
6. นายไพบลู ตนักลู  ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
7. นายสมยศ สธีุรพรชยั  ที่ปรึกษากฎหมาย  

 รศ.ดร. ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะน า
กรรมการบริษัท ผู้สอบบญัชีของบริษัท  ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทัง้มีตัวแทนจากสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย คือนางสาวเพชรรัตน์ ตัง้ด ารงตระกลู เข้าร่วมประชมุ และเพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทได้เชิญ
อาสาสมคัรจากผู้ ถือหุ้นรายหนึ่ง คือ นายจกัรินทร์ พรมปราการ เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน และเป็นสกัขีพยานในการนบั
คะแนน ซึง่ด าเนินการโดยบริษัท  อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัทผู้ เช่ียวชาญในการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้น 
พร้อมทัง้มอบให้นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ด าเนินการประชุมในครัง้นี  ้  ในการประชุมมีวาระที่ต้อง
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พิจารณา 8 วาระ สว่นวาระท่ี 9 เป็นวาระเร่ืองอื่นๆ หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ สามารถถามได้ตามวาระนัน้ๆ 
แตห่ากเป็นค าถามที่นอกเหนือจากวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นถามในวาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ หากผู้ ถือหุ้นต้องการถามค าถามหลงัจากจบ
การประชมุแล้ว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยินดีให้ค าตอบ 
 ก่อนเข้าสูก่ารพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ ที่ปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงแนวทางปฏิบตัิในการประชุม วิธีการ
ออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุให้ที่ประชมุรับทราบดงันี ้

1. การออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยนบัคะแนนเสียง 1 
หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง 

2. การออกเสียงลงมติใดๆหรือการอนมุตัิในกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบั
ของบริษัทหรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายก าหนดไว้  

3. ในการนบัคะแนนเสยีงลงมติใดๆในแตล่ะวาระนัน้ จะสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดออกเสยีงไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสยีง หากมีขอให้ยกมือขึน้และสง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเพื่อนบัคะแนนเสยีง
ที่ใช้เป็นมติในท่ีประชมุ และจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีไมย่กมือหรือไมส่ง่บตัรลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นการเท
คะแนนเห็นด้วยทัง้หมดตามที่เสนอ  ทัง้นีใ้นบตัรลงคะแนนต้องมีการลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

4. กรณีผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเอาการออกเสียง
ลงคะแนนในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นคะแนนเสยีงที่ใช้นบัเป็นมติที่ประชมุ  

5. กรณีผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ ผู้ รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงมติแทนผู้ มอบฉันทะได้ตามที่เห็นสมควร การออกเสียง
ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงจะใช้วิธีเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 

6. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มาสายเกินกวา่เวลาที่ก าหนด สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชมุได้แตจ่ะ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ในวาระท่ีเหลอืเทา่นัน้  

7. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มีความจ าเป็นท่ีต้องออกจากที่ประชมุก่อนท่ีการประชมุจะแล้วเสร็จ  สามารถ
ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือไว้ลว่งหน้าในแตล่ะวาระ แล้วฝากบตัรลงคะแนนไว้กบั
เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

8. ส าหรับมติของที่ประชมุในแตล่ะวาระให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ผู้ที่งดออกเสยีงและบตัรเสยีจะไมน่บัเป็นฐานในการคดิคะแนน ยกเว้นในวาระท่ี 2 เป็นการ
รายงานให้ที่ประชมุทราบจึงไมต้่องลงมติ และวาระท่ี 6 เป็นวาระที่ต้องผา่นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 
ใน 3 จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุสว่นวาระท่ี 9 แล้วแตก่รณีวา่ผู้ ถือหุ้นจะเสนอเร่ืองใดให้ที่
ประชมุพิจารณา  

9. หากมีผู้ ถือหุ้นต้องการให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น  ผู้
ถือหุ้นนัน้จะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
หรือเทา่กบั 183,333,333 หุ้น 
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มีผุ้ ถือหุ้นทะยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 23 รายรวมเป็น 81 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 378,680,878 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 68.85 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน  550,000,000 หุ้ น 
และที่ประชมุได้เร่ิมการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 

 ท่ีปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2558 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้องแล้ว 
ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่วซึ่งได้มีการจดัสง่ไปให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 ท่ี ป รึ ก ษ า ก ฎห ม า ย  ผู้ ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ ส อ บ ถ า ม ผู้ ถื อ หุ้ น มี ข้ อ ซั ก ถ า ม เ พิ่ ม เ ติ ม ห รื อ ไ ม ่  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติ โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 
ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย 346,048,978   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง              0  เสยีง  
บตัรเสยี                    0  เสยีง  
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2558 

 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นางอญัชล ีพรรคกลนิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ เสนอ
ผลการด าเนินงานตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ซึง่ได้มีการจดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอื
เชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  โดยผลการด าเนินงานในปี 2558 เปรียบเทียบกบัปี 2557 สรุปได้ดงันี ้
โครงสร้างรายได้ของบริษัท  ประกอบด้วย 

 ปี 2557 ปี 2558 % 

  เปลีย่นแปลง รายได้ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการประมลู  
- รถยนต์  
- รถจกัรยานยนต์  
- คา่ขนย้าย  
- ป ร ะ มู ล ง า น ร า ช ก า ร 

(ปปง./ ปปส. / กสทช.)  

 
561.47 

60.04 
87.94 
0.42  

 
79.09 
8.45 

12.38 
0.05  

 
563.75 

47.82 
80.83 
19.19  

 
78.43 
6.65 

11.24  

 
0.41 

(20.35) 
(8.10) 
4,469 

รายได้อื่นๆ  -  - 7.14  0.99  100 

รวม  709.87  100.00  718.73  100.00 1.25 

 สรุปรายได้รวม ปี 2558 เทา่กบั 718.73 ล้านบาท เปลีย่นแปลงจาก 709.87  ล้านบาทในปี 2557 หรือเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 1.25  

 ด้านต้นทนุและคา่ใช้จ่ายรวม ปี 2558  เท่ากบั 587.28 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจาก 467.23  ล้านบาทในปี 2557 
หรือเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 20.44 

 ก าไรสทุธิในปี 2558 เท่ากับ 187.65 ล้านบาท  เปลี่ยนแปลงจาก 202.43 ล้านบาทในปี 2557  หรือลดลง 
ร้อยละ 7.30 

 ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ 
ท่ีปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการ

ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการ
ด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2558 ดงักลา่ว 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติรับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2558  
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วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

 ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางอญัชลี พรรคกลิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้น า
เสนองบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี แล้ว ดงัรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2558 ที่สง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2557 2558 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) ร้อยละ 

สนิทรัพย์รวม 712.93 751.10 38.18 5.36 
หนีส้นิรวม 253.57 300.95 47.38 18.69 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 459.36 450.16 (9.2)  (2.00) 
รายได้รวม 721.48 724.06 2.58  0.36 
ก าไรสทุธิส าหรับปี 202.44 187.65 (14.8) (7.31) 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)  0.37 0.34    (0.03) (8.10) 

 
ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่ 
ไมม่ีผุ้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมอีก 
ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิและรับรองงบ

แสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ดงักลา่ว
ข้างต้น  จึงขอให้ที่ประชมุลงมติ โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานท่ีประชมุได้ขอให้ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต คณุไพบลู ตนักูล ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ
และปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบสาธารณะ โดยงบการเงินดงักล่าวได้
เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดครบถ้วน  

 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปี
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ที่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย 378,617,777  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง              0  เสยีง  
บตัรเสยี                    0  เสยีง  
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* วาระนีม้ีผุ้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก 7 ราย จากเดิม 64 ราย 

วาระที่ 4  อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 และการจ่ายเงนิปันผล 

 ที่ปรึกษากฎหมายแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
จดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ดงันี ้
 อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท จ านวน 550 ล้านหุ้น เป็นเงินรวม 187 ล้าน
บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิ หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 99.65 ของก าไรสทุธิปี 2558  ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.17บาท คงเหลอืเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท 

 ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  
5/2558  เมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิ ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
จ านวน 93.50 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2558 

 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท ได้ก าหนดวนับนัทึกรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปัน
ผล ในวนัที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 เมษายน 2559 

 ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่ 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเตมิ  จึงขอให้ที่ประชมุลงมต ิ โดยมตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้ 
เห็นด้วย 378,637,377  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง              0  เสยีง  
บตัรเสยี                    0  เสยีง  
* วาระนีม้ีผุ้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 71 ราย 
 
วาระที่ 5  เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ที่ปรึกษากฎหมายแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ กรรมการบริษัท ณ ปัจจบุนัมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 7 คน ในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2559 จึงมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 คน ดงันี ้
1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา    ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
2. รศ.ดร. มนตรี โสคติยานรัุกษ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ ก าหนด

คา่ตอบแทน 
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3. นายเทพทยั ศิลา กรรมการผู้จดัการ/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร 
 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ 3 ทา่น คือ 
รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา  รศ. ดร. มนตรี โสคติยานรัุกษ์ และนายเทพทยั ศิลา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท ข้อมูลประวัติโดยสงัเขปของบุคคลที่ ได้รับการเสนอช่ือ เพื่อพิจารณาเลือกตัง้เข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัททัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว  ได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการดงักลา่ว 
โดยการลงมตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  วาระนีจ้ะพิจารณาลงมติอนมุตัเิลอืกตัง้กรรมการ
เป็นรายบคุคล จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมตติามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

 
5.1 รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา    ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
 
มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้ รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 378,137,377  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
หลงัจากหกัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี คิดเป็นร้อยละ 100 (เนื่องจาก  รศ .ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา    เป็นถือหุ้นของ
บริษัท จ านวน 500,000 หุ้น จึงเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี)  
ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง              0  เสยีง  
บตัรเสยี                    0  เสยีง  
 

5.2  รศ.ดร. มนตรี โสคติยานรัุกษ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ ก าหนดคา่ตอบแทน 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้ รศ.ดร. มนตรี โสคติยานรัุกษ์กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย 378,637,377 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง              0  เสยีง  
บตัรเสยี                    0  เสยีง  
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5.3  นายเทพทยั ศิลา กรรมการผู้จดัการ/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้ นายเทพทยั ศิลา กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย 360,738,377 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
หลงัจากหกัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คิดเป็นร้อยละ 100 (เนื่องจาก  นายเทพทยั ศิลาเป็นถือหุ้นของบริษัท 
จ านวน 17,899,000 หุ้น จึงเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี)  
 
ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง              0  เสยีง  
บตัรเสยี                    0  เสยีง  

ที่ปรึกษากฎหมายสรุปตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทชดุปัจจบุนั จึงประกอบด้วย 7 ทา่น ดงันี ้
1. รศ.ดร.ไพบลูย์  เสรีวิวฒันา  ประธานกรรมการ 
2. นายสวุิทย์  ยอดจรัส  ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 
3. นายเทพทยั  ศิลา  รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 
4. นายวรัญญ ู ศิลา  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ 
5. รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
7. นายศราวธุ  จารุจินดา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

วาระที่ 6  ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยเปรียบ เทียบ
ข้อมูลจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตของผลก าไรของบริษัท และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น อนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการปี 2559 ดงันี ้
 คา่ตอบแทนรายเดือนปี 2559  จ านวน  2.50 ล้านบาท 

- ประธานกรรมการ     จ านวน  40,000.- บาท 

- รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน  35,000.- บาท 

- กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ    จ านวน  30,000.- บาท 

 คา่บ าเหน็จรายปี จากผลการด าเนินงานปี 2558  ให้ได้รับเป็นเงินรวม 2.60 ล้านบาท 
- ประธานกรรมการ     จ านวน  600,000.- บาท 

- รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน  500,000.- บาท 
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- กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ    จ านวน  400,000.- บาท 

ทัง้นีค้า่ตอบแทนที่เสนอข้างต้นนี ้เป็นคา่ตอบแทนของกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 

 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2559 ตามที่เสนอ 

ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพิ่มเติม  จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย 378,637,477  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
งดออกเสยีง       5,000  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
บตัรเสยี                    0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2559 

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบ
คดัเลือกผู้สอบบญัชีรายเดิมเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทต่อเนื่องในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 ตามรายช่ือ ดงันี ้

1. นายไพบลู  ตนักลู                       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298  หรือ 
2. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3445  หรือ 
3. นายพิสฐิ  ทางธนกลุ                   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4095 

พร้อมทัง้ เสนอให้พิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 1,360,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวข้องอื่น ที่บริษัทจะพิจารณาจ่ายตามจริง  โดยคา่สอบบญัชีดงักลา่วเพิ่มขึน้จากคา่สอบบญัชีปี 2558 เป็นเงิน 
110,000 บาท เนื่องจากการเปลีย่นระบบคอมพิวเตอร์และเพิ่มเติมรายงานของผู้สอบบญัชีรูปแบบใหม ่ 

ทัง้นี ้นอกจากคา่ตอบแทนในรูปคา่สอบบญัชีและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นๆ แล้ว บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คนตามรายช่ือข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียอ่ืนใดกบับริษัท/
ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้อง 
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 ก่อนที่จะลงมติ  ประธานที่ประชุมมอบหมายให้รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่ง
เก่ียวข้องโดยตรงกบัผู้สอบบญัชีเพราะทกุไตรมาส ผู้สอบบญัชีต้องมารายงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชีแ้จง
ต่อผู้ ถือหุ้น  ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่าหน้าที่ของคณะกรรมการต รวจสอบเป็นผู้
พิจารณารายงานทางการเงิน และงบการเงินของบริษัทที่ผู้สอบบญัชีได้สอบทานหรือตรวจสอบว่ามีความถกูต้อง 
เพียงพอ นา่เช่ือถือและตรวจสอบได้ บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มี
ความน่าเช่ือถือ  มีทีมงานและผู้สอบบญัชีที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ และความทุ่มเทในการตรวจสอบงบ
การเงินอยู่ในระดบัดีมาก  ค่าสอบบัญชีที่เสนอมาในปีนี ้ถึงแม้จะเพ่ิมขึน้จากปีก่อน แต่ถือว่ามีความเหมาะสม 
เนื่องจากปริมาณงานและธุรกรรมที่เพิ่มขึน้มากจากการขยายธุรกิจของบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้
เลอืกผู้สอบบญัชีข้างต้นจากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทต่อเนื่อง
ในปี 2559  

ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่  
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพิ่มเติม  จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 ตามที่
คณะกรรมการเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย 378,642,477 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง            0  เสยีง  
บตัรเสยี                    0  เสยีง  
* วาระนีม้ีผุ้ ถือหุ้นมาเข้าเข้าร่วมประชมุเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 74 ราย 

 
วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 66 ว่าด้วยตราประทับ 

เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ และเน้นส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทที่ทันสมัยและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการบริการลกูค้าในอนาคต  บริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงตราประทบัของบริษัทให้
สอดคล้องกบัโลโก้ โดยในข้อบงัคบัของบริษัทข้อที่ 66 นัน้ ต้องเปลีย่นตราประทบัจากเดิม  

  
 เปลีย่นแปลงเป็น  
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เมื่อผา่นมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วต้องน าไปจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัท่ีกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วนั  
ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเติมอีก  ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชมุลงมติ โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิตามที่คณะกรรมการเสนอ  อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทข้อที่ 66 
วา่ด้วยตราประทบัด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
มติเห็นด้วย 378,642,477 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
งดออกเสยีง              0  เสยีง  
บตัรเสยี                    0  เสยีง  
 
วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ระหว่างนีม้ีผุ้ ถือหุ้นมาเข้าเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย จากเดิม 75 ราย เป็น 79 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 
378,680,678 หุ้น 

9.1 อนมุตัิงบลงทนุประจ าปี 2559  

เนื่องจากบริษัทฯมีนโยบายขยายกิจการในปี 2559  โดยการเปิดสาขาในจงัหวดัที่บริษัทฯ มีการจดัประมลู
เป็นประจ าทกุเดือน รวมทัง้สาขาที่เป็นคลงัสนิค้าอยูแ่ล้ว นอกจากนีเ้ป็นการให้ทางเลือกมากขึน้แก่สถาบนั
การเงินที่จะน าส่งรถให้บริษัทฯด าเนินการประมูล  รวมทัง้ในบางจังหวัดสามารถกระจายสินค้าไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความส าคญัในการเปิดสาขาเพิ่ม 5 สาขาได้แก่สาขา 
พิษณโุลก ขอนแก่น ราชบรีุ ระยอง และสระแก้ว  

 ทัง้นีป้ระธานในที่ประชุมชีแ้จงเพิ่มเติมต่อผู้ ถือหุ้นว่า การเปิดสาขาเพิ่มในปีนีน้ัน้ จะใช้เงินลงทุนในการ
พฒันาสิง่ปลกูสร้างทัง้หมด 115 ล้านบาท โดยที่ดินทัง้หมดนัน้จะเช่า โดยบริษัทมีนโยบายชดัเจนที่จะไม่ซือ้
ทรัพย์สนิ (ที่ดิน)  เงินลงทนุนัน้ไมไ่ด้มีการกู้ยืมแตอ่ยา่งใด   
ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายเมธี รังษีวงศ์ ถือหุ้น 2,500 หุ้น สอบถามในรายละเอียดของแต่ละสาขาว่ามีปริมาณรถท่ีประมลูมาก
น้อยเพียงใด และแหลง่เงินลงทนุน ามาจากแหลง่ไหนบ้าง   
ประธานในที่ประชุมเรียนชีแ้จงผู้ ถือหุ้นว่า เนื่องจากการปริมาณรถที่ประมลูของแต่ละสาขานัน้เป็นข้อมูล
เชิงกลยทุธ์และเป็นความลบัทางการค้า จึงขออนญุาตเรียนชีแ้จงเป็นการสว่นตวั  
นอกจากนีป้ระธานแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการ
บริการและการพฒันาบุคลากรของบริษัทในปี 2559 นี ้โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาปรับเงินเดือนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ แต่ทัง้ 2 ท่าน
ขอปฏิเสธไม่รับพิจารณา เนื่องจากมองว่าไม่สามารถบรรลเุป้าหมายก าไรในปี  2558 ที่ผ่านมาได้ จึงขอ
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ปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการใหม่ในปี 2559 นีเ้พื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  ประธานในที่
ประชมุจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นปรบมือให้ก าลงัใจทัง้ 2 ทา่น 
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพิ่มเติมอีก  ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี ้
จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
มติเห็นด้วย 378,680,678 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
ไมเ่ห็นด้วย                0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
งดออกเสยีง              0 เสยีง 
บตัรเสยี                    0  เสยีง 

9.2 แก้ไขตารางรายการระหวา่งกนั ในรายงานประจ าปี 2558 หน้า52

เดิม 

พ.ศ.พ.ศ.25572557 ((บาท)บาท) พ.ศ.พ.ศ. 25582558 ((บาท)บาท)

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้ 24,837,600 14,951,000

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 1,011,756 2,776,154

25,849,356 17,727,154

แก้ไข 
พ.ศ.2557 (บาท) พ.ศ. 2558 (บาท)

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้ 24,837,600 19,131,376

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 1,011,756 242,978

25,849,356 19,374,354

เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมลูของผู้บริหารที่ออกไปในระหวา่งปีด้วย
ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการแก้ไขตาราง

รายการระหวา่งกนัในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 52  จึงขอให้ที่ประชมุรับทราบการแก้ไขในรายงานประจ าปี 2558 ดงักลา่ว

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติรับทราบการแก้ไขตารางรายการระหวา่งกนัในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 52  

ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุพิจารณาเพิ่มเติม

ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเชิญให้ผู้หุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเร่ืองตา่งๆ เพิ่มเติม
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เมื่อไม่มีผู้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกลา่ว
ปิดประชมุเวลา 11.10 น. 
 

  ลงช่ือ      - ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา -          ประธานท่ีประชมุ 
            (รศ.ดร. ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา) 
 
 ลงช่ือ      - ฐรดา คปูระสทิธ์ิ -               ผู้บนัทกึการประชมุ 
                (น.ส.ฐรดา คปูระสทิธ์ิ)  
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3

24

นายศราวุธ จารุจินดา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการบริหารความเส่ียงกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการบริหารความเส่ียง

อายุ (ปี( ี(ปีป) 60
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารการเงิน University of Mississippi USA

ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

การอบรมที่เกีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 31/2003
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั

2555 – ปัปัปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. สหการประมลู

2559 – ปัปัปจจุุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์
ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชิค รีพบับลิค

2556 – ปัปัปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณัฑ์

2555 – ปัปัปจจุบัน รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานสายสินเช่ือธุรกิจ
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

การด ารงต าแหน่งเปป็ปนกรรมการ / ผู้บริหารใรใร นกจิการอืน่
ก. บริษทัจดทะเบียน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณัฑ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานสายสินเช่ือธุรกิจ
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

ข. ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชิค รีพบับลิค
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั

ไม่มี
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิตบุิคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือ
ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถ
ท าหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / 
บริการ / การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษทั ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) (ณ  20  มกราคม 2560)             ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในปี 2559 8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
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นายวรัญญู ศิลา
กรรมการกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จดัการ

อายุ (ปี( ี(ปีป) 33
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

ปริญญาตรี Communication Arts มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั
การอบรมท่ีเกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยไทย

DCP: Director Certification Program รุ่น 166/2012

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั
2557 – ปัปัปจจุบัน รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. สหการประมลู
2555 – ปัปัปจจุบัน

2557 – ปัปัปจจุบัน
2553 – ปัปัปจจุบัน

2552 – ปัปัปจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร  / กรรมการบริหารความเส่ียง
บมจ. สหการประมลู
กรรมการ บจก. สหการโฮลด้ิง
กรรมการ  บจก. แอท 800 จ ากดั
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาคอ้
กรรมการ บจก. เขาคอ้ ไฮแลนด ์รีสอร์ท

การด ารงต าแหน่งเปป็ปนกรรมการ / ผู้บริหารใรใร นกจิการอืน่
ก. บริษทัจดทะเบียนก. บริษทัจดทะเบียน ไไม่่มีี
ข. ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน กรรมการ บจก. สหการโฮลด้ิง

กรรมการ บจก. แอท 800 จ ากดั
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาคอ้
กรรมการ บจก. เขาคอ้ ไฮแลนด ์รีสอร์ท

การด ารงต าแหน่งเปป็ปนกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิตบุิคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งใงใง นปัปัปจจุบัน หรือใอใอ นช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
กก. เป็ป็ปนกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง
หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า

เป็น

ข. เป็ป็ปนผูใ้้ใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึป ึป กษากฎหมาย) ไม่เป็ป็ปน
คค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถ ไม่มี
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ท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / 
บริการ / การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษทั บุตร นายเทพทยั ศิลา 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) (ณ  20  มกราคม 2560)             ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในปี 2559 8 คร้ัง จาก 8 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
รายนั้นๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง  

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

4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ ้นรายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจให้รวมถึง
รายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

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 หรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
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ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้ง  

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 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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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A.    

(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน)  
(General Form)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่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      Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์       
Amphur/Khet    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)         อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                            
       Name        age             years, residing at    
ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      
Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์                    หรือ 
Province    Postal Code                , or 

(2)         อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                               
        Name       age             years, residing at    
ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      
Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์     หรือ 
Province    Postal Code                            , or 

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

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต             
Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์                       หรือ 
Province    Postal Code          , or 

(4)  รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อาย ุ58 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 20 ซอยเกษมส าราญ 1 ซอย 6 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110   หรือ 
  Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj Director / Chairman of the Audit Committee / Independent Director Age 58 years 
Residing at No. 20, Soi Kasaemsamran 1 Soi 6, Khweng Klongton Nua, Khet Wattana, Bangkok 10110 , or 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(5)  รศ.ดร.มนตรี  โสคตยิานรัุกษ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อาย ุ59 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 584 ถนนสทุธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  10400 
  Assoc. Prof. Dr. Montree Socatiyanurak Director / Member of the Audit Committee / Independent Director Age 59 years 
Residing at No. 584, Sutthisarn Road, Khwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok 10400  
 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 
ในวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. 
on Tuesday 25 April 2017     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 เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยก
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. 

[
T
y
p
e
 
a
 
q
u
o
t
e
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
o
r
 
t
h
e
 
s
u
m
m
a
r
y
 
o
f
 
a
n
 
i
n
t
e



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
Enclosure No. 4 

หนา้ 1 ของจ านวน 7 หนา้ 
Page 1 of 7 

 

32 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่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                                                                   Tambol/Khwaeng  

อ ำเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย์                               
Amphur/Khet                                                      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) อำย ุ ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี                                                         
       Name age  years, residing at 

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

  (2) อำย ุ ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี   
       Name age years, residing at 

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต  

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

  (3) อำย ุ ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี  
       Name age years, residing at 

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code , or 

  

(4)  รศ.ดร.เสำวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ อำย ุ58 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 20 ซอยเกษมส ำรำญ 1 ซอย 6 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110  หรือ  
 Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj Director / Chairman of the Audit Committee / Independent Director Age 58 years 
Residing at  No. 20, Soi Kasaemsamran 1 Soi 6, Khweng Klongton Nua, Khet Wattana, Bangkok 10110  ,or 

 
 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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  (5)  รศ.ดร.มนตรี  โสคตยิำนรัุกษ์  กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ อำย ุ59 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 584 ถนนสทุธิสำร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
   Assoc. Prof. Dr. Montree Socatiyanurak Director / Member of the Audit Committee / Independent Director Age 59 years 
Residing at No. 584, Sutthisarn Road, Khwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok 10400 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 

ในวนัองัคำรท่ี 25 เมษำยน 2560 เวลำ 10.00 น. 
on Tuesday 25 April 2017     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  เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
 Agenda No. 1         Re: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016 

          (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  เร่ืองรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 
 Agenda No. 2  Re: To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the 

Company for the year 2016  

      (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 เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statements for the fiscal year 

ended 31 December 2016 

      (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                    งดออกเสยีง 
   Approve                      Disapprove    Abstain 

 

    วาระท่ี 4  เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 

Agenda No. 4  Re: To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and dividend payment 

for the operating results of the year 2016  

      (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 

[

T

y

p

e

 

a

 

q

u

o

t

e

 

f

r

o

m

 

t

h

e

 

d

o

c

u

m

e

n

t

 

o

r

 

t

h

e

 

s

u

m

m

a

r

y

 

o

f

 

a

n

 

i

n

t

e

r



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
Enclosure No. 4 

หนา้ 3 ของจ านวน 7 หนา้ 
Page 3 of 7 

 

34 

 

 วาระท่ี 5  เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงอ านาจอนุมัตแิละด าเนินการ เร่ือง การให้วงเงนิเครดติลูกค้า 
Agenda No. 5  Re: To consider and approve the change of authority table of credit limit 

      (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 6  เร่ืองพจิารณาอนุมัตใิห้เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบ
ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 6  Re: To consider and approve the election of directors to replace the directors who retire by rotation to 

be directors of the Company for another term 

      (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: 
 

 นำยศรำวธุ  จำรุจินดำ 
 Mr. Sarawut  Charuchinda 
    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove   Abstain 
 

 นำยวรัญญ ู ศลิำ 
 Mr. Varunyoo  Sila  
    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

 วาระท่ี 7  เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และค่าบ าเหน็จรายปีประจ าปี 2559 
Agenda No. 7  Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2017 

and the annual bonus of the directors for the year 2016 

      (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  เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
Agenda No. 8 Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the 

remuneration of the auditors for the year 2017 

      (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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    วาระท่ี 9  เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. เร่ืองอ านาจกรรมการ 
Agenda No. 9 Re: To consider and approve the amendment of Clause 43 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 10 เร่ืองพจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda No. 10  Re: 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 

 
 (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำร

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 หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบไุว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ
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 

( ) 
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หมำยเหต ุ
Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคน
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 Allonge of the 

Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

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

 
ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ในวนัองัคำรที่ 25 เมษำยน 2560 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชมุบริษัท เลขที่ 518/28  ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1)  
แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลำและสถำนที่อื่นด้วย                                                                                                     
 
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017, on Tuesday 25 April 2017 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                  

        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 
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 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 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 

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 (ฉบบัที ่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                                                                   Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย์                               
Amphur/Khet                                                      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) อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                                         
       Name age  years, residing at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                               , or 

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

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

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

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code  , or 

(4)  รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อาย ุ58 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 20  ซอยเกษมส าราญ 1 ซอย 6  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110   หรือ 
 Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj Director / Chairman of the Audit Committee / Independent Director Age 58 years 
Residing at  No. 20,  Soi Kasaemsamran 1 Soi 6,  Khweng Klongton Nua,  Khet Wattana,  Bangkok 10110 , or 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(5)  รศ.ดร.มนตรี  โสคตยิานรัุกษ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อาย ุ59 ปี 
ท่ีอยู่  เลขท่ี 584 ถนนสทุธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 Assoc. Prof. Dr. Montree Socatiyanurak Director / Member of the Audit Committee / Independent Director Age 59 years 
Residing at No. 584, Sutthisarn Road, Khwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok 10400  
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 

ในวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. 
on Tuesday 25 April 2017     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  เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
 Agenda No. 1         Re: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016 

          (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...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

 วาระท่ี 2  เร่ืองรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 
 Agenda No. 2  Re: To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the 

Company for the year 2016 

      (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...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

 วาระท่ี 3 เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statements for the fiscal year 

ended 31 December 2016  

      (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...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
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 วาระท่ี 4 เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 

 Agenda No. 4  Re: To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and dividend payment 

for the operating results of the year 2016  

      (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...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

 วาระท่ี 5 เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงอ านาจอนุมัตแิละด าเนินการ เร่ือง การให้วงเงนิเครดติลูกค้า 
 Agenda No. 5  Re: To consider and approve the change of authority table of credit limit  

      (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...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

 วาระท่ี 6  เร่ืองพจิารณาอนุมัตใิห้เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบ
ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 Agenda No. 6  Re: To consider and approve the election of directors to replace the directors who retire by rotation to 

be directors of the Company for another term 

      (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: 
  

 นายศราวธุ  จารุจินดา 
Mr. Sarawut  Charuchinda 

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

 นายวรัญญ ู ศลิา 
Mr. Varunyoo  Sila 

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

 

 วาระท่ี 7  เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และค่าบ าเหน็จรายปีประจ าปี 2559 
 Agenda No. 7  Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2017 

and the annual bonus of the directors for the year 2016 

      (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...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 
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 วาระท่ี 8  เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
 Agenda No. 8  Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the 

remuneration of the auditors for the year 2017 

      (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...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 

 วาระท่ี 9  เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. เร่ืองอ านาจกรรมการ 
 Agenda No. 9  Re: To consider and approve the amendment of Clause 43 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 at my/our intention as follows: 

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

 

  วาระท่ี 10 เร่ืองพจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda No. 10  Re: 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...............................เสียง 
       Approve votes Disapprove votes Abstain    votes 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการ

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)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ
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. 
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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 
( ) 
 

หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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 Allonge of the 

Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 

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

 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัองัคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุบริษัท เลขที่ 518/28  ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)  
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นด้วย                                                                                                     
 
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017, on Tuesday 25 April 2017  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                                      เสียง   ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
 Approve                                  votes     Disapprove                                       votes     Abstain                                             votes 
 

 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                                      เสียง    ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                      Approve                                  votes       Disapprove                                       votes     Abstain                                             votes 
 

 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                                      เสียง   ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                       Approve                                  votes     Disapprove                                       votes      Abstain                                             votes 
 

 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                                      เสียง     ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                        Approve                                  votes       Disapprove                                     votes      Abstain                                            votes 
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 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                                      เสียง     ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                        Approve                                  votes       Disapprove                                     votes      Abstain                                            votes 
 

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

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสียง     ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสียง     ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสียง     ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                     เห็นด้วย                                      เสียง     ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                เห็นด้วย                                      เสียง     ไมเ่ห็นด้วย                                      เสียง    งดออกเสียง                                       เสียง 
                           Approve                                  votes        Disapprove                                   votes      Abstain                                          votes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 
 

46 
 

การลงทะเบียน เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
ก. การลงทะเบียน 

 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป ดงันั้น เพ่ือความสะดวกใน
การลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีจะมาเขา้ประชุมโปรดน าหนงัสือเชิญประชุม และหนงัสือมอบฉันทะ
ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นถกูตอ้ง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแลว้ พร้อมเอกสารประกอบท่ีตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม
มาดว้ย ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูมี้เอกสารถกูตอ้งและครบถว้นเขา้ประชุมเท่านั้น 
 

ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
 ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่หมดอาย ุ

เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงัน้ี 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่หมดอายุของ

ผูม้อบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี 
หรือหนงัสือเดินทาง ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่
หมดอายุของผูรั้บมอบฉันทะ  เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
1. กรณีผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ประชุมนั้นมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 
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(ข) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าวและท่ียงัไม่
หมดอายุของผู ้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

2. กรณีนิตบุิคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงเอกสาร
ดงัน้ี 
(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้นมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

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

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

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ
ฝากและดูแลหุ้น 
(ก) ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1. หรือ 2. 
(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
(1) ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูล้งนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(2) ส าเนาหนงัสือยืนยนัว่า Custodian ซ่ึงเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนนั้นไดรั้บ

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็น Custodian ซ่ึงบุคคลดงักล่าวไดล้งช่ือรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ
ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้นั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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ค. การมอบฉันทะ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงให้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดแ้นบแบบหนงัสือมอบฉนัทะมาพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมคร้ังน้ี จ านวน 3 แบบ ไดแ้ก่ 

1. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

2. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

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

 โปรดเลือก หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียว ในจ านวน 3 แบบ ท่ีไดแ้นบมาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

 และโปรดกรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวใหถู้กตอ้ง พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท 
และขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่ประธานในท่ีประชุม 
(ประธานฯ) หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเขา้ร่วมการประชุม 

 เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ประชุมได้ และมีความ
ประสงค์จะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ 
และระบุช่ือ รศ.ดร.เสาวณีย ์ ไทยรุ่งโรจน์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษก์รรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะและโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวท่ี
ปิดอากรแสตมป์ถูกตอ้งเรียบร้อยพร้อมเอกสารประกอบไปท่ีบริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) เลขานุการ
บริษทั เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
ประเทศไทย โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 เมษายน 2560 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง ณ 
สถานที่ประชุม ทั้งน้ี บริษทัไดส้รุปขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) ซ่ึงแนบมาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้  
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ง. การออกเสียงลงคะแนน 

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

ในแต่ละวาระ 
3. ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

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

ส าหรับทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษทัจะแจกบตัรลงคะแนนเสียงให้ผูถ้ือหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะทุกราย ณ ขณะท่ีท าการลงทะเบียน ทั้งน้ี ผูท่ี้มาลงทะเบียนภายหลงัจากเวลาท่ีการประชุม
ผูถื้อหุน้ไดด้ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแลว้ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนเฉพาะวาระท่ีคง
เหลืออยู ่ณ แต่ละขณะ 

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
หรือไม่ เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาของผูถื้อหุน้โดยส่วนรวม ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งกาเคร่ืองหมายใดๆ 
ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยืนยนัเจตนาโดยการกา
เคร่ืองหมายถูก [] ลงในบตัรลงคะแนนเสียงในช่องท่ีประสงคพ์ร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรและชูมือข้ึน
และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษทั เพ่ือน าไปตรวจนับ ทั้งน้ี 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 ไดป้ระกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลง
แลว้ บริษทัจะไม่น าเอาคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
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รรศ.ดร.เสาวณย์ี ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ

อายุ (ปี( ี(ปีป) 58
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 

Washington State University, USA
ปริญญาโทพฒันาการเศรษฐกิจ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 21/2002
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั

2554 – ปัปัปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
บมจ.สหการประมลู

2555 – ปัปัปจจุบัน อธิการบดี  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
2555 – เมษายน 2557 กรรมการอิสระ บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน ้าาตาล
2555 – ตุลาคม 2557 กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประะเทศไทย

การด ารงต าแหน่งเปป็ปนกรรมการ / ผู้บริหารใรใร นกจิการอืน่
ก. บริษทัจดทะเบียน กรรมการอิสระ บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน ้าาตาล
ข. ไไม่ใใช่บริษทัจดทะเบียน ไไม่มี

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิตบุิคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งใงใง นปัปัปจจุบัน หรือใอใอ นช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ก. เป็ป็ปนกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือ

ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า
ข. เป็ป็ปนผูใ้้ใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึป ึป กษากฎหมาย)
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถ

ท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็ป็ปนอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / 
บริการ / การยืม / ใหกู้ย้ื้ ื้ มเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)

ไม่เป็ป็ปน

ไม่เป็ป็ปน
ไม่มี

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษทั ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในใน นบริษทั (ร้อยละ) (ณ 20  มกราคม 2560)            ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดใดใด นปีปีป 2559 8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง
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รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  / กรรมการอสิระ 

อายุ (ปี( ี(ปีป) 59
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกีย่วข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั

2554 – ปัปัปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
บมจ. สหการประมลู

2558 – ปัปัปจจุบัน กรรมการ บจก. เมกาเคม (ประเทศไทย)
2557 – ปัปัปจจุบัน ประธานกรรมการ  บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรซ
2557 – ปัปัปจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ทีวีธนัเดอร์  
2555 – ปัปัปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการ บมจ. อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค
25552555 – ปปัปัปจจจจุบบันน ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรีเชียสเมททอลพรีเชียสเมททอล
2553 – 2557 กรรมการ บจก. เลิร์นเทค
2553 – 2557 กรรมการ บจก. สเปเชียลต้ี เทค็ คอร์ปอเรชัน่
2540 – ปัปัปจจุบัน รองศาสตราจารย ์ ระดบั 9 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
การด ารงต าแหน่งเปป็ปนกรรมการ / ผู้บริหารใรใร นกจิการอืน่

ก. บริษทัจดทะเบียน ประธานกรรมการ  บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรซ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ทีวีธนัเดอร์  
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ บมจ. อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค

ข. ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน กรรมการ บจก. เมกาเคม (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรีเชียสเมททอล
กรรมการ บจก. เลิร์นเทค
กรรมการ บจก. สเปเชียลต้ี เทค็ คอร์ปอเรชัน่
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การด ารงต าแหน่งเปป็ปนกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิตบุิคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งใงใง นปัปัปจจุบัน หรือใอใอ นช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
กก. เป็ป็ปนกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือ

ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า
ไม่เป็ป็ปน

ข. เป็ป็ปนผูใ้้ใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึป ึป กษากฎหมาย) ไม่เป็ป็ปน
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถ

ท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็ป็ปนอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ /
บริการ / การยืม / ใหกู้ย้ื้ ื้ มเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)

ไม่มี

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูู้บริหารกบับริษทั ไม่มี
สัดส่ววนการถือหุ้นในใน นบริษทั (ร้อยละ) (ณ 20  มกราคม 2560)            ไม่มี
การเขข้้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดใดใด นปีปีป 2559 8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง
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ข้อบังคับของบริษทัในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

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) กิจการอ่ืนๆ (ถา้มี) 

ขอ้ 45. ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือผูถื้อหุ้น
ไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้
มีการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

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

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

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

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

ขอ้ 49. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการอยูใ่นท่ีประชุม ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้น
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 
(2) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
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(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

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

(4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การลงคะแนนลบัอาจจะกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นชอบดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

 



 
  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 
 

สถานทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น  

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