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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าป ี2557  

วัตถุประสงค์และเหตุผล ผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2557  ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจ าปี 2557 ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

การลงมติ วาระน้ีเพื่อเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบ
แสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนประจ าปี ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไร
ขาดทุนประจ าปีของบริษัท ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี แล้ว ดังรายละเอียดในรายงานประจ าปี 
2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิเฉพาะของบริษทั 2557 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

ร้อยละ 2556 

สินทรัพย์รวม 712.93 17.73 2.55 695.20 

หน้ีสินรวม 253.57 (52.70) (17.21) 306.27 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 459.36 70.44 18.11 388.92 

รายได้รวม 721.48 246.71 51.96 474.77 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 202.44 132.87 190.99 69.57 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.37 0.22 146.67 0.15 

การลงมติ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี2557 และการจ่ายเงินปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทั้งหมด โดย
ในปี 2557 บริษัทมีผลก าไรสุทธิรวม 202.44 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าบริษัท
สมควรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นเงินรวม 187 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 92.37 ของก าไรสุทธิปี 2557 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแล้วเมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติม
อีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท   

พร้อมกันนี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116  บริษัทจงึ
เห็นสมควรให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 3,767,672 บาท 
ซึ่งท าให้บริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนรวม 13,750,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2557  ดังนี้  

- อนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 3,767,672 บาท ซึ่งท าให้บริษัทมีทุนส ารองตาม
กฎหมาย จ านวนรวม 13,750,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

- อนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท จ านวน 550 ล้านหุ้น เป็นเงินรวม 
187 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงิน
ปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท โดยก าหนดจ่ายในวันที่ 8 เมษายน 2558 

- ขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 5 /2557  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจ านวน 82.50 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2557  

การลงมติ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้กรรมการบริษัท
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  เป็นอัตราหน่ึงในสามของจ านวน 
กรรมการทัง้หมด 

ทัง้นี้ กรรมการบริษัท ณ ปัจจบุันมีจ านวนรวมทัง้ส้ิน 8 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี
2558 จึงมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ดังนี ้

1)  รศ.ดร.เสาวณยี์  ไทยรุ่งโรจน์    ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  
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2)  นายสุวิทย์  ยอดจรัส  ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ 

3)  นายสมพงษ์  ศิริกายน  กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ
ของกรรมการแล้ว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท และเนื่องจากนายสมพงษ์  ศิริกายน แจ้งว่าไม่ประสงค์จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
ให้กรรมการ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์  และนายสุวิทย์  ยอดจรัส กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้ งเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ และนายสุวิทย์  
ยอดจรัส กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

การลงมติ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6 ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ก าหนดว่าการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากขนาดธุรกิจ 
การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตของผลก าไรของบริษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ดังนี ้

- ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราเทา่กับปี 2557  โดยรวมแล้วไมเ่กิน 2.31 ล้านบาท 

- ค่าบ าเหน็จรายปี จากผลการด าเนินงานปี2557  ให้ได้รับเป็นเงินรวม 2.60 ล้านบาท 

ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้นนี้ เป็นค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจาณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจาณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2558 ตามที่เสนอ 

44



   
   
การลงมติ  มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 
2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัท 

                                 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทต่อเนื่องในปี 2558 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจาณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2558 
ตามรายชื่อ ดังนี้ 

1. นายไพบูล  ตันกูล                       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298  หรือ 

2. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3445  หรือ 

3. นายพิสิฐ  ทางธนกุล                   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 

พร้อมทั้ง เสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 1,250,000 บาท โดย
ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2557  เป็นเงิน 200,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ
19.05 เนื่องจากบริษัทมีรายการธุรกรรมการค้าเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนมาก 

 ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แล้ว บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมี
ส่วนได้เสียอื่นใดกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น จาก 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2558 และ
ก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 1,250,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
อื่น ทีบ่ริษัทจะพิจารณาจ่ายตามจริง 

การลงมติ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 8 อนุมัติการก าหนดกรอบวงเงินการอนุมัติเครดิตแก่ลูกค้า 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทสามารถท าธุรกิจได้คล่องตัว และเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งเป็นการเพิ่มก าลังซื้อให้กับลูกค้า บริษัทจ าเป็นต้องมีการให้เครดิตแก่ลูกค้าบางราย  

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีการขยายงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทสามารถท าธุรกิจได้คล่องตัว และเพิ่ม
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเป็นการเพิ่มก าลังซื้อให้กับลูกค้า คณะกรรมการจึงเห็นควร
เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินการให้เครดิตแก่ลูกค้าของบริษัทรวมกันทุกราย
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    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

           บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานท่ี ประชุมเมื่อวันที่  22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท สหการประมูล จ ากัด 

(มหาชน) เลขที ่518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

องค์ประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 22 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 240,778,012 หุ้น และผู้รับมอบ

ฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจ านวน 9 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 131,276,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้า

ร่วมประชุมทั้งส้ิน 31 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 372,054,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.64 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัทจ านวน 550,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท  

ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้  

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส  ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายเทพทัย ศิลา  กรรมการผู้จัดการ/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 

    กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายสมพงษ์  ศิริกายน  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

5. นายวรัญญู  ศิลา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 

    รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7. นายศราวุธ  จารุจินดา  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

กรรมการท่ีลาประชุม เนื่องจากติดราชการและได้ลาต่อประธานกรรมการล่วงหน้า 

1. รศ.ดร. มนตรี  โสคติยานุรักษ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 

    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ จันทนโชติวงศ ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

2. นายทม วรนารถพันธ์กุล รองกรรมการผู้จัดการ 

3. น.ส.ยาใจ ทองพูล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงบประมาณการเงิน  

4. น.ส.อัมพาพร หลักเรืองทรัพย์ เลขานุการบริษัท 
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5. นายไพบูล ตันกูล  ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

6. นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต  ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท มัลติพลัสออดิทแอนด์คอนซัลติ้ง จ ากัด 

7. นายวรชาติ ทวยเจริญ  ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด 

8. นายสมยศ สุธีรพรชัย  ที่ปรึกษากฎหมาย  

 รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะน า

กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท  ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัท รวมทั้งมีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (น.ส.เพชรรัตน์  ตั้งด ารงตระกูล) เข้าร่วมประชุมและเพื่อความ

โปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญนายวรชาติ ทวยเจริญ ที่ปรึกษาการเงินเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และเป็น

สักขีพยานในการนับคะแนนซึ่งด าเนินการโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) และมอบให้นาย

สมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ด าเนินการประชุมในครั้งนี้  ในการประชุมมีวาระที่ต้องพิจารณา 8 วาระ ส่วน

วาระที่ 9 เป็นวาระเรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สามารถถามได้ตามวาระนั้นๆ แต่หากเป็น

ค าถามที่นอกเหนือจากวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นต้องการถามค าถามหลังจากจบการ

ประชุมแล้ว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยินดีให้ค าตอบ 

 ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการประชุม 

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้ท่ีประชุมรับทราบดังนี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ โดยนับคะแนน

เสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง 

2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติในกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน

ข้อบังคับของบริษัทหรือกรณีอืน่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้  

3. ในการนับคะแนนเสียงลงมติใดๆ ในแต่ละวาระนั้น จะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็น

ด้วยหรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อ

นับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติในที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไม่ยกมือหรือไม่ส่งบัตร

ลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ  ทั้งนี้ในบัตรลงคะแนนต้องมีการลง

ลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

4. กรณผู้ีถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเอาการออกเสียง

ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม  

5. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 

ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ตามทีเ่ห็นสมควร การออกเสียง

ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง 
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6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาสายเกินกว่าเวลาที่ก าหนด สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้

แต่จะมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได้ในวาระท่ีเหลือเท่านั้น  

7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความจ าเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ  

สามารถลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระ แล้วฝากบัตร

ลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท 

8. ส าหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ยกเว้นในวาระท่ี 2 เปน็การรายงานให้ท่ีประชมุทราบจงึไม่ต้องลงมติ  วาระท่ี 6 เป็นวาระที่

ต้องผ่านดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

ส่วนวาระท่ี 9 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถอืหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ท่ีประชมุพิจารณา  

9. หากมีผู้ถือหุ้นต้องการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ

หุ้น  ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของบริษัท 

จากนั้นได้เริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 

 ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2556 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2556  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

แล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้น

พิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

 ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระน้ี  จึงขอให้ท่ีประชมุลงมต ิโดยมตใินวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 

2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 372,054,712  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

งดออกเสียง              0  เสียง  

บัตรเสีย                    0  เสียง  
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วาระที่ 2. รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าป ี2556  

 ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวยาใจ ทองมูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงบประมาณการเงิน เป็น
ผู้เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2556 ซึ่งได้มีการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว  โดยผลการด าเนินงานในปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 
สรุปได้ดังนี้ 
โครงสร้างรายได้ของบริษัท  ประกอบด้วย 

 ปี 2556 % 

เปลี่ยนแปลง 

ปี 2555 

รายได ้ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการประมลู  

- รถยนต ์ 
- รถจักรยานยนต ์ 
- อื่นๆ  

 

350.02  

57.75  
0.13  

 

73.72  

12.16  
0.03  

 

36.38 

19.00 
- 68.29  

 

256.64  

48.53  
0.41  

 

72.85  

13.78  
0.12  

รายได้ค่าบริการอืน่  59.06  12.44  69.91  34.76  9.87  

รายได้จากการขาย  0.30  0.06  - 99.94  5.93  1.68  

รายได้อื่นๆ  7.51  1.58  25.17  6.00  1.70  

รวม  474.77  100  34.78  352.26  100  

 สรุปรายได้รวม ปี 2556 เท่ากับ 474.77 ล้านบาท เปล่ียนแปลงจาก 352.26 ล้านบาทในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 34.78  

 ด้านต้นทุนและคา่ใช้จา่ย ปี 2556 เท่ากับ 387.42 ล้านบาท เปล่ียนแปลงจาก 307.34 ล้านบาทในปี 2555  

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.05 

 ก าไรขั้นต้นในปี 2556 เท่ากับ 188.63 ล้านบาท เปล่ียนแปลงจาก 131.50 ล้านบาทในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 43.44 

 ก าไรสุทธิในปี 2556 เท่ากับ 69.57 ล้านบาท  เปล่ียนแปลงจาก 34.12 ล้านบาทในปี 2555  หรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 103.92 

 ที่ปรึกษากฎหมาย ได้สอบถามผูถ้ือหุ้นมีข้อซกัถามเพิม่เตมิหรือไม่  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระน้ี  

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2556 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2556 จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการ
ด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2556 ดังกล่าว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2556  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

 ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวยาใจ ทองมูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงบประมาณการเงิน เป็น

ผู้น าเสนอพิจารณางบการเงินประจ าปีของบริษัท ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาและ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี แล้ว ดังรายละเอียดในรายงานประจ าปี 

2556 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิเฉพาะของบริษทั 2556 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

ร้อยละ 2555 

สินทรัพย์รวม 695.20 365.43 110.82 329.76 

หน้ีสินรวม 306.27 109.42 55.58 196.86 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 388.92 256.02 192.63 132.91 

รายได้รวม 474.77 122.51 34.78 352.26 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 69.57 35.45 103.92   34.12 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  0.15  0.07   87.50       0.08 * 

หมายเหตุ : * ก าไรต่อหุ้นปี 2555 ได้ปรับปรุงจ านวนหุ้นที่ใช้ในการค านวณให้สอดตล้องกับราคาพาร์ที่ 0.25 บาทต่อหุ้น  

ของปี2556  เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ 

ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า ก าไรปี 2556 ไตรมาส 1 และ 2 มีก าไรเพียงเล็กน้อย ส่วนไตรมาส 3 

เทียบเท่ากับไตรมาส 1 และ 2 รวมกัน ส่วนไตรมาส 4 เทียบเท่ากับไตรมาส 1, 2 และ 3 รวมกัน  

ส่วนหนี้สินที่สูงขึ้นในปี 2556 เกิดจากจ านวนครั้งในการประมูลช่วงปลายปี 2556 มีสูงกว่าปี 2555 ในช่วง

เดียวกัน  ดังนั้นหนี้สินจึงมากกวา่ปีกอ่น เนื่องจากเงนิท่ีได้รับจากรถที่ประมูลขายได้ แต่ยังไม่ถึงก าหนดที่ต้องจ่ายเงินให้แก่

supplier รถซึ่งเป็นคู่ค้า คิดเป็นจ านวนเงินท่ีสูงกว่าช่วงปลายปี 2555  นอกจากนี้บริษัทไม่มีภาระหนี้เงินกู้กับธนาคารใดๆ 

ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  

มีผุ้ถือหุ้นได้สอบถามบริษัทดังนี้ ในปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมสูงขึ้นมากโดยเป็นเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดถึง 399 ล้านบาท เงินส่วนใหญ่ได้รับจากการเพิ่มทุน อยากสอบถามทางบริษัทว่ามีความเป็นต้องใข้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนเท่าไรและจะมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือเท่าไร และมีแผนการใช้เงินนี้ไปลงทุนในโครงการใดหรือไม่ 

ประธานท่ีประชุมได้ชี้แจงว่าบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุน 220 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ใช้เงินจ านวนนี้  เนื่องจากบริษัทมีเงินที่ได้รับจากการรถที่ประมูลขายได้ และยังไม่ถึงก าหนด

จ่ายเงินให้ให้แก่คู่ค้า เพียงพอส าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอยู่ จึงยังไม่จ าเป็นต้องใช้เงินจากการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม

บริษัทมีโครงการขยายธุรกิจซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและที่ได้เริ่มพัฒนาบางส่วนแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึง
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ตัดสินใจที่จะขอเพิ่มวัตถุประสงคใ์นการใชเ้งนิที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อไปใช้ลงทุนในการขยายกจิการด้วยนอกเหนือจาก

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมครั้งนีใ้นวาระที่ 8 ต่อไป 

ไม่มีผุ้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก 

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและรับรอง

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีของบริษัท ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังกล่าว

ข้างต้น จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีของบริษัท 

ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 408,465,712  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

งดออกเสียง              0  เสียง  

บัตรเสีย                    0  เสียง  

* วาระน้ีมีผุ้ถือหุ้นมาเข้าเข้ารว่มประชุมเพิม่อีก 3 ราย จากเดมิ 31 ราย 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี2556 และการจ่ายเงินปันผล 

 ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556  ดังนี้ 

 อนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 3,478,429 บาท 

 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จ านวน 550 ล้านหุ้น เป็นเงินรวม 66 ล้าน

บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.57 ของก าไรสุทธิปี 2556 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ใน

อัตราหุ้นละ 0.03 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท  

 ขอใหท้ีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  

5 /2556  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

ระหว่างกาลจ านวน 16.5 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2556   

 เงินปันผลที่จะจา่ยเพิม่เติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ได้ก าหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงิน

ปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด

สมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 (XD วันท่ี 28 เมษายน 2557) และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวันที่ 19 

พฤษภาคม 2557 
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ประธานท่ีประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ าเสมอ และคาดว่าภายใน

สองปีนีบ้ริษัทยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่ในการขยายงาน บริษัทจึงยังมีเงินเพียงพอในการด าเนินงาน

และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ 

 ที่ปรึกษากฎหมาย ได้สอบถามผูถ้ือหุ้นมีข้อซกัถามเพิม่เตมิหรือไม่  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเตมิ  จึงขอให้ท่ีประชุมลงมต ิโดยมติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมตัิด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 3,478,429 บาท และ

การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556  ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้ 

เห็นด้วย 408,465,712  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

งดออกเสียง              0  เสียง  

บัตรเสีย                    0  เสียง  

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและ

มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้กรรมการที่ครบก าหนดออก

จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านได้แก่ รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ ,นายศราวุธ จารุจินดา ,นายวรัญญู ศิลา 

กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 

และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับ

การเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 3 ท่าน  ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุมแล้ว 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว 

โดยการลงมติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  วาระนี้จะพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

5.1 รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิเลือกตั้งรศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ

บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นด้วย 408,466,012  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 
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งดออกเสียง              0  เสียง  

บัตรเสีย                    0  เสียง  

* วาระน้ีมีผุ้ถือหุ้นมาเข้าเข้ารว่มประชุมเพิม่อีก 1 ราย จากเดมิ 34 ราย 

5.2 นายศราวุธ จารุจินดา  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายศราวุธ จารุจินดา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท

อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 408,466,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

งดออกเสียง              0  เสียง  

บัตรเสีย                    0  เสียง  

5.3 นายวรัญญู ศิลา  กรรมการ 

นายวรัญญู ศิลา เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระน้ีจึงของดออกเสียง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายวรัญญู ศิลา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีก

วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นด้วย 350,466,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย               0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

งดออกเสียง  58,000,000  เสียง  

บัตรเสีย                         0  เสียง  

มีผู้ถือหุน้สอบถามเกี่ยวกับต าแหน่ง กรรมการของนายวรัญญู ศิลา ว่าเป็นกรรมการบริหารหรือไม่  

ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวรัญญู ศิลา เป็นกรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง

ของบริษัท และไม่มีต าแหน่งบริหารอื่นใดอีกในบริษัทนี้  

วาระที่ 6  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาโดยเปรียบ 

เทียบข้อมูลจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวของธุรกจิ การเติบโตของผลก าไรของบริษัท และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 ดงันี ้

 ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับปี 2556  โดยรวมแล้วไม่เกิน  3 ล้านบาท 

 ค่าบ าเหน็จรายปี จากผลการด าเนินงานปี 2556 ให้ได้รับเป็นเงินรวม 1.175 ล้านบาท 

ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้นนี้ เป็นค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 
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 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจาณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

2557 ตามที่เสนอ 

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการในปี 2557 ขออนุมัติจ่ายในอัตรา
เท่ากับปี 2556  และได้ตั้งงบประมาณเผ่ือเพิ่มกรรมการอีก 2 ท่านไว้ด้วย ส่วนค่าบ าเหน็จรายปีที่ขออนุมัตินั้น พิจารณา
จากผลการด าเนินงานปี 2556  

ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม  จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2557 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นด้วย 408,466,012  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

ไม่เห็นด้วย                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

งดออกเสียง              0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

บัตรเสีย                    0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2557 

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบ
คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องในปี 2557 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจาณา
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 
2557 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

1. นายไพบูล  ตันกูล                       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298  หรือ 

2. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3445  หรือ 

3. นายพิสิฐ  ทางธนกุล                   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 

พร้อมทั้ง เสนอให้พจิารณาอนุมตัิค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 เปน็จ านวนเงิน 1,050,000 บาท โดยค่าสอบ
บัญชดีังกล่าวเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2556 (ไม่รวมคา่บริการอืน่) เป็นเงิน 100,000 บาท หรือเทา่กับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ10.53  

ทั้งนี้ นอกจากคา่ตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและคา่ใช้จา่ยทีเ่กี่ยวข้องอื่นๆ แล้ว บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด
กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง 

 ก่อนที่จะลงมติ  ประธานที่ประชมุมอบหมายให้รศ.ดร. เสาวณยี์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สอบบัญชีเพราะทุกไตรมาส ผู้สอบบัญชีต้องมารายงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
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ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น  ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมวา่หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้พจิารณารายงานทางการเงิน และงบการเงินของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบวา่มีความ
ถูกต้อง เพียงพอ น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากัด เป็นส านักงาน
สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงดี  มีบุคคลากรที่มีความสามารถและผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบ
การเงินอยูใ่นระดับดีมาก  คา่สอบบัญชีที่เสนอมามีความเหมาะสม ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เลือก
ผู้สอบบัญชีข้างต้นจากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั 

ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเตมิ  จึงขอให้ท่ีประชุมลงมต ิโดยมติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมตัิด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 

ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 408,466,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

งดออกเสียง              0  เสียง  

บัตรเสีย                    0  เสียง  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO จากการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ

บริษัท เป็นการใช้เพื่อเป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีการขยายงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ 

โดยมีโครงการพัฒนาพื้นที่การประมูลในต่างจังหวัดที่เป็นเมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา สุราษฎร์

ธานี อุบลราชธานี และกรุงเทพฝ่ังธนบุรี  คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการ

เปล่ียนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO จากการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เป็นการใช้เพื่อเป็นเงิน

ลงทุนในการขยายกิจการ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

ประธานท่ีประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าเงินเพิ่มทุน IPO มีจ านวน 220 ล้านบาท ซึ่งหากวาระนี้ได้รับอนุมัติจะท าให้
สามารถขยายงานได้มากขึ้น เช่น การไปเช่าที่ดินเพื่อขยายสาขาต่างๆ 

ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายลงทุนโครงการใหญ่ใดบ้างหรือไม่ 

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทมีโครงการขยาย ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่การประมูลในสาขาต่างๆ รวมทั้ง

ส านักงานใหญ่เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท  ในสาขาที่ครบก าหนดจะต้องวางเงินต่อสัญญาเช่า นอกจากนี้ยังมีโครงการ

ขยายธุรกิจต่อเนื่องที่ปัจจุบันต้องว่าจ้างบุคคลภายนอก  การลงทุนในระบบสารสนเทศและการลงทุนในการพัฒนา
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บุคคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยการลงทุนในโครงการต่างๆ บริษัทจะพิจารณาเรื่องความเส่ียงอย่าง

รอบคอบด้วย 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเตมิอีก  ที่ปรึกษากฎหมายจงึขอใหท้ี่ประชุมลงมต ิโดยมตใินวาระน้ีจะต้องได้รับ

การอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปล่ียนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO จากการใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนของบริษัท เป็นการใช้เพื่อเป็นเงินทุนลงทุนในการขยายกิจการ และ /หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ด้วย

คะแนนเสียง ดังนี้ 

มติเห็นด้วย 408,466,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

งดออกเสียง              0  เสียง  

บัตรเสีย                    0  เสียง  

วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานท่ีประชุมไดก้ล่าวเชิญใหผู้้หุ้นแสดงความคดิเห็น หรือซักถามเรื่องตา่งๆ เพิม่เติม 

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอรับชั่น อย่างไรบ้าง 

ประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ในคณะกรรมการบริษัทมีการหารือท่ีจะไม่สนับสนุนการคอรับชัน่ในทุกระดบั และมอบ
ให้รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่าแต่เดิมการจะได้รถมาประมูล
จ านวนมาก บริษัทต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น ให้กับบุคคลธรรมดาภายนอกที่จัดหารถให้บริษัท ต่อมาบริษัทมีนโยบายที่จะไม่
จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับบุคคล ธรรมดาภายนอกโดยจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับนิติบุคคลเท่านั้น  ในช่วงแรกมีความกังวล
ว่านโยบายนี้จะท าให้บริษัทอยู่รอดหรือไม่ แต่ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าการท าธุรกิจที่โปร่งใสสามารถท าให้บริษัทมีการเติบโตทาง
ธุรกจิ และมีความมั่นคงได้ 

ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งสอบถามเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทในช่วง 3 ปีข้างหน้า โครงการรถคันแรกมีปัญหาจะส่งผลกระทบ
อย่างไรต่อบริษัทบ้าง 

นายเทพทัย ศิลา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงวา่บริษัทมีหลายโครงการท่ีจะลงทุนซึ่งจะท าให้บริษัทเติบโตได้ ซึ่งจะไดม้ีการ
พัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่าบริษัทจะมีการเติบโตได้คอ่นข้างดี และเนื่องจาก
การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจงึต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการลงทุนในโครงการใดๆ จะต้อง
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงก่อนจึงจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบได ้ ส่วนผลกระทบจากโครงการ
รถคันแรกบริษัทไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากบรษิัทไม่ได้ท าธุรกิจจ าหน่ายรถยนต ์

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิด
ประชุม 
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ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

 

 

  ลงชื่อ         - ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา -            ประธานท่ีประชุม 

              (รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา) 

 

 ลงชื่อ        - อัมพาพร หลักเรืองทรัพย์ -     ผู้บันทึกการประชุม 

           (น.ส.อัมพาพร หลักเรืองทรัพย์) 
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ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

 

ชื่อ – สกุล    รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน ์  

ต าแหน่ง     ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

อาย ุ     56 ปี 

จ านวนหุ้นที่ถือในบรษิัท   - ไม่มี - 

คุณวุฒิการศึกษา    ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Washington State University USA 

ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

     ปริญญาตร ี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ  หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุ่น 21/2002 

ประสบการณ์ท างาน   2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   บมจ.สหการประมูล 

     2555 – ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

     2555 – 2557 กรรมการอิสระ บมจ.เกษตรไทยอุตสาหกรรมน  าตาล 

     2554 – 2557 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/  - กิจการที่เป็นบรษิทัจดทะเบียน 1  แห่ง 

ผู้บริหารในบริษัทอืน่   - กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 1  แห่ง 

     - กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  - ไม่ม ี- 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  - ไม่มี - 

 

1919



–

59

6,388,

DAP : Director Accreditation Program 9 4

RMP 3 : Risk Management Committee Program

55 –

2544 –

- 1

-

- - -

10 - -

- -

2020



 

 

 

ชื่อ – สกุล    นายศราวุธ  จารุจินดา  

ต าแหน่ง     กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

อาย ุ     56 ป ี

ที่อยู่     52 ซอยพหลโยธิน4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

จ านวนหุ้นที่ถือในบรษิัท   - ไม่มี - 

คุณวุฒิการศึกษา    ปริญญาโท MBA -Finance , University of Mississippi, USA 

     ปริญญาตร ี(บัญชีบัณฑิต เกียรตนิิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ  หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุ่น 31/2003 

ประสบการณ์ท างาน   2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

       บมจ.สหการประมูล 

     2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

       บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 

     2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บจก.ส านักกฎหมายเอราวัณ 

     2555 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ ประธานสายสินเช่ือธุรกิจ 

ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/  - กิจการที่เป็นบรษิทัจดทะเบียน 2 แห่ง 

ผู้บริหารในกิจการอื่น   - กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 2 แห่ง 

     - กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  - ไม่มี- 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  - ไม่มี - 

 

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
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สรุปข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การเรียกประชุม 

ข้อ 44 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท า มีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 

(7) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อ 45 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน 
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 46 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

  

องค์ประชุม 

ข้อ 48 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
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 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับ
ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 

การมอบฉันทะ 

ข้อ 47 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ
มอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด
โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม และอย่างน้อยได้มีรายการดังต่อไปนี้ 

(1) จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 

(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 

(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

คะแนนเสียง 

ข้อ 50 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) การวินิจฉัยชี้ขาดและลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียง
ลงคะแนนน้ันจะกระท าด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ 

(2) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ  การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

2323



(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

(4) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การลงคะแนนลับอาจจะกระท าได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้น
หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

 

คณะกรรมการ 

ข้อ 21  บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ข้อ 23 กรรมการน้ันให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

(2) ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน 
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) 
ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้
เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 24 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีมอียู่ทั้งหมด ถ้า
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับ 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันใน
คณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อๆไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ 
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วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัท ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ซึ่งเป็นแบบง่าย และแบบ ข ซึ่งเป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด
และชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น 
หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งบริษัทได้มอบหมายไว้  โดยผู้ถือหุ้นซึ่งรับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง 
ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน และประธานในท่ีประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นน้ันออก
นอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได ้
 

การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 
บริษัท จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม บริษัท สหการประมูล จ ากัด(มหาชน) เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา1) แขวง/เขต
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมท่ีได้แนบมาพร้อมกันน้ี 
 

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปน้ี (แล้วแต่กรณี) ก่อนเขา้ประชุม 

ผู้ถือหุน้เปน็บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
1.  กรณผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมท่ีได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

 เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่าย ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

2.  กรณีมอบฉันทะ 

 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมท่ีได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมอืชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
พร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ1 

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
1.  กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมท่ีได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1  

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 30 วัน ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคลน้ัน (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.  กรณีมอบฉันทะ 

 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมท่ีได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือ
ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 30 วัน ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคลน้ัน (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
 เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ1 
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   ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* เมื่อเลิกประชมุ ขอให้ทุกทา่นส่งบัตรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่คืนใหก้ับเจา้หน้าที่บริษัท 

ผู้ถือหุ้น 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

มาดว้ยตนเอง มอบฉันทะ 
มอบฉันทะ 

ตรวจเอกสาร 

- หนังสือมอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 

- ส าเนาบตัรประจ าตัวผู้มอบ- เซน็รับรอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบยีน 

 

ลงทะเบียน 

- แบบฟอร์มลงทะเบยีน  

- แสดงบัตรประจ าตวั 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ตามล าดับวาระ 

บัตรลงคะแนน* 

การลงคะแนนเสียง -  เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง  

                    โดยยกมือเพื่อให้เจา้หน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน   

      (ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะลงคะแนนไว้แล้ว  

       จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน และไม่ต้องออกเสียงอกี) 

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติต่อที่ประชุม 

ตรวจเอกสาร 

- หนังสือมอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 

- ส าเนาบตัรประจ าตัวผู้มอบ- เซน็รับรอง 

- หนังสือรับรองนิติบุคคล- เซ็นรบัรอง พร้อม 

   ประทับตรา (ถ้าม)ี 

- แบบฟอร์มลงทะเบยีน 

ลงทะเบียน 

- เอกสารขา้งต้น 

- แสดงบัตรประจ าตวัผู้รับมอบ 

 

 

 

 

รับบัตรลงคะแนน และลงนามร่วมประชุม 

2727



แผนท่ีสถานท่ีจัดประชมุ 

บริษัท.สหการประมุล จ ากัด (มหาชน) 

518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา1) แขวง/เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 

โทร. (02) 934-7344-8 
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                                                                                            หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.              (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/Duty Stamp Baht 20) 

Proxy (Form A) 
 

เขียนท่ี/Made at………….…………………………………… 
                                                 วันท่ี/Date……………เดือน/Month………………..……พ.ศ/Year.………..…  

(1) ข้าพเจ้า/I/We…………………………........…………………………….….….…สัญชาติ/Nationality…………….........................................…
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at…..................……ถนน/Street…………………….…..………ต าบล/แขวง/Sub-District.…………...................………….
อ าเภอ/เขต/District ………….…….......…..…จังหวัด/Province.......................................…..…รหัสไปรษณีย์/Postal Code.…............................  

(2) เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ ของ บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) จ านวนท้ังสิ้นรวม...................................หุ้น 

Being a shareholder of UNION AUCTION Public Company Limited holding a total number of ................................…. ordinary shares  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……..………………เสียง / and having the right to vote equal to …..………………votes   

(3) ขอมอบฉันทะให้/hereby appoint   
  ชื่อ/Name……………………....…………….………………………..………….….............อายุ/Age……………..……..................….… ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at….....................…ถนน/Street…….………….……………..…ต าบล/แขวง/Sub-District.……….……….........………..…
อ าเภอ/เขต/District …………….................…จังหวัด/Province.....................………...…รหัสไปรษณีย์/Postal Code………………........... 
หรือ/or  
  ชื่อ/Name……………………....…………….………………….….....................................อายุ/Age……………..……..................….… ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at….....................…ถนน/Street……………….………………...ต าบล/แขวง/Sub-District………………….....………….…
อ าเภอ/เขต/District ……………..…............…จังหวัด/Province...................…….…...…รหัสไปรษณีย์/Postal Code………..……............ 
หรือ/or  

3  นายศราวุธ  จารุจินดา            กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ/ Age  56   ปี        
         Mr. Sarawut Charuchinda    Independent Director                                            

อยู่บ้านเลขท่ี 52 ซอยพหลโยธิน4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี / Conflict of Interest : No 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
ในวันศุกร์ท่ี 27 มนีาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุม บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา1) 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

Only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2015 Annual 
General Meeting of Shareholders on March 27, 2015 at 10.00 hrs. at the meeting room of the company, 518/28 Ramkhamhaeng 39 
(Thepleela1), Wangthonglang, Bangkok 10310, or any adjournment thereof.  
 
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
/ Any act(s) taken by the Proxy at the meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.  
 

ลงชื่อ/Signed……………………………………………………..…………….ผู้มอบฉันทะ/Appointer 
                                    (…...…..………………………….……………………..……..…) 

 
ลงชื่อ/Signed...………………………………….……………………………….ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

                                    (.……….…….……..………………..……………….…………..) 
 



 
หมายเหตุ/ Remarks  
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

    A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf.  All 
shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.  

 



 
 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
  Proxy (Form B) 

 

         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/Duty Stamp Baht 20) 

เขียนท่ี/Made at…………….……………………………… 
วันท่ี/Date…………เดือน/Month………………..……พ.ศ/Year.………..……..…… 

 (1) ข้าพเจ้า/I/We…………………………..………………….....……………………...…สัญชาติ/Nationality………….........................................
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at….......................ถนน/Street………………………………….…ต าบล/แขวง/Sub-District…………………………………
อ าเภอ/เขต District ……………...........……….…….…จังหวัด/Province…….………......................รหัสไปรษณีย์/Postal  Code………………… 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ ของ บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) จ านวนท้ังสิ้นรวม...................................หุ้น 

Being a shareholder of UNION AUCTION Public Company Limited holding a total number of ................................…. ordinary shares  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……..………………เสียง / and having the right to vote equal to …..………………votes   

(3) ขอมอบฉันทะให้ /hereby appoint 
      1 ชื่อ/Name………………….……………….………………………………………..….............อายุ/Age……………....................….…...ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at….....................…ถนน/Street…….………….……………..…ต าบล/แขวง/Sub-District.……….……….........………..
อ าเภอ/เขต/District …………….................…จังหวัด/Province.....................………...…รหัสไปรษณีย์/Postal Code………………...... 
หรือ/or  
      2  ชื่อ/Name.…………………………………………….…………………………………..………อายุ/Age……….…………………………ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at …......................ถนน/Street …...................…....…………ต าบล/แขวง/ Sub-District…… ……….........……………
อ าเภอ/เขต/ District ………...................….…จังหวัด/Province.........……...........…..….รหัสไปรษณีย/์ Postal Code …………………. 
หรือ/or 

  นายศราวุธ  จารุจินดา            กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ/ Age  56   ปี        
         Mr. Sarawut Charuchinda    Independent Director                                            

อยู่บ้านเลขท่ี 52 ซอยพหลโยธิน4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี / Conflict of Interest : No 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
ในวันศุกร์ท่ี 27 มนีาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุม บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 518/28  ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา1) 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

Only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2015 Annual 
General Meeting of Shareholders on March 27, 2015 at 10.00 hrs. at the meeting room of the company, 518/28 Ramkhamhaeng 39 
(Thepleela1), Wangthonglang, Bangkok 10310, or any adjournment thereof.  
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
    In the meeting, I/We authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ourselves as follows: 

 

 

 



 

 

วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2557 

Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders,held on  
22 April 2014 

 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (Approve)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

 

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการ 
Agenda 2 : To acknowledge Company’s annual report of year 2014. 

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
As this agenda is for information to shareholders, there will be no voting. 

วาระที่ 3 : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

Agenda 3 : To consider and approve the financial statements of the Company and the auditor’s report for the year 
ending December 31, 2014. 

 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย  (Approve)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 
 
วาระที่ 4 : อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล 

Agenda 4 : To consider and approve to allocate the profit of the Company for the year 2014 as legal reserve and 

 pay dividend. 

 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย  (Approve)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

 

 

 



 

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

Agenda 5 : To consider and approve the reappointment for the existing directors and appointment of 
 directors to replace those who completed the terms. 

 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

  การแต่งตั้งกรรมการท้ัง 2 คน 

 To appoint all 2 directors 

 เห็นด้วย  (Approve)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 To appoint each director. 

(1) 1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (Assoc. Prof. Dr. Sauwanee Thairungroj) 

 เห็นด้วย  (Approve)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

(2) นายสุวิทย ์ ยอดจรัส (Mr. Suvit Yoadjarust) 

 เห็นด้วย  (Approve)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

 

วาระที่ 6 : ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

Agenda 6 : To consider and approve the remuneration of directors. 

 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย  (Approve)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

วาระที่ 7 : อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2558 

Agenda 7 : To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing fee for the year 
2015. 

 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย  (Approve)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

 



 

วาระที่ 8 : อนุมัติการก าหนดกรอบวงเงินการอนุมัติเครดิตแก่ลูกค้า 

Agenda 8 : To consider and approve the credit approval authority framework. 

 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย  (Approve)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

วาระที่ 9 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

Agenda 9 : Other matter (if any). 

 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 
 เห็นด้วย  (Approve)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น/ Vote of the Proxy for any agenda which is not in accordance with this, 
Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder.  
 
(6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร/In the case that I/We have not indicated my/our intention of  vote in 
any agenda or have indicated it but not clear or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the 
matter indicates above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy shall have the right to consider and vote 
for me/us in every respect as he/she deems appropriate. 
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ/Any act(s) taken by the Proxy at the meeting, accept in case the Proxy dose not cast vote 
per my/our indication in the proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.  
 
                                                            ลงชื่อ/Signed…………………………………………………..…………….ผู้มอบฉันทะ/Appointer 
                             (…...…..………………………….……………………..…) 
 
                     ลงชื่อ/Signed ………………………………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                           (.……….…….……..………………..……………….……)    
      
                     ลงชือ่/Signed …………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                           (.……….…….……..………………..……………….……) 

 
 



 
หมายเหตุ/Remark 
 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้/ A shareholder appointing Proxy Holder must authorize only one Proxy 
Holder to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to 
separately vote. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ/In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can 
specify the additional agenda  in the attached. 

3.   ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท คือ นายศราวุธ จารุจินดา เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย) 

 The shareholder may appoint the independent director/audit committee of the company, Mr. Sarawut Charuchinda to be the 

proxy(details of directors as shown in the attachment). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ(แบบ ข) 
Attachment to PROXY Form (Form B.) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 

The Proxy of the shareholder of UNION AUCTION Public Company Limited. 

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในในวันศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุม บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 518/28  ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)  แขวง/เขต วังทองหลาง  กรุงเทพฯ หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  As my / our 
proxy holder to attend and vote at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on March 27, 2015 at 10.00 hrs. at the 
meeting room of the company, 518 Ramkhamhaeng 39(Tepleela1), Wangthonglang, Bangkok or on the date and at the place as may 
be postponed or changed. 

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง ___________________________________________________________________________ 

Agenda  : Subject : 

 เห็นด้วย  (Approve)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง ___________________________________________________________________________ 

Agenda  : Subject : 

 เห็นด้วย  (Approve)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง ___________________________________________________________________________ 

Agenda  : Subject : 

 เห็นด้วย  (Approve)  ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 
                                                            ลงชื่อ/Signed…………………………………………………..…………….ผู้มอบฉันทะ/Appointer 
                             (…...…..………………………….……………………..…) 
 
                     ลงชื่อ/Signed ………………………………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                           (.……….…….……..………………..……………….……)    
      
                     ลงชื่อ/Signed …………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                           (.……….…….……..………………..……………….……) 

 




