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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563     
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ที่ UOBKH  017 /2563  
       วันที่ 4 มีนาคม 2563 
เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  
  บริษัทหลักทรัพย ์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าป ี2562 
  2.  รายงานประจ าป ี2562   (ในรูปแบบ QR Code) 
  3.  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
  4.  ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้นและนยิามกรรมการอิสระ 
  5.  ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
  6.  ค าชี้แจงวธิีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเขา้ประชุม 
  7.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สว่นแบบ ก. หรอื ค. สามารถ Download จากเว็บไซต์ www.utrade.co.th ) 

8.  แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2562 
9.  แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่         
10 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ห้องประชุม (ฝึกอบรม) ชั้น 3 เลขที่ 130-132 
อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ข้อมูลประกอบ  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามัญ            
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  
ความเห็นของคณะกรรมการ  ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
ข้อมูลประกอบ  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดในรายงาน
ประจ าปี 2562 โดยจะน าเสนอในวันประชุม 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3   อนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ข้อมูลประกอบ  งบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีภายใต้หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่    
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ (สิง่ที่ส่งมาด้วย 2) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว    
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4  พิจารณาการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 
ข้อมูลประกอบ  บริษัทฯ มีก าไรสุทธิประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 15,925,914 บาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม    
บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได ้ตามนัยของมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี ที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุก
ประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไดอ้นุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 และ ปี 2561 ส าหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.09 และ 
0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,220,371.30 บาท และ 35,171,399.90 บาท (ตามล าดับ) คิดเป็นร้อยละ 20.94 และ ร้อยละ 20.60 ของ
ก าไรสุทธิ (ตามล าดับ) นอกจากนี้ตามที่บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนส ารองตามกฎหมาย
เท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
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 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ปี 2562 ให้แก่  
ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.007 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 3,517,139.99 บาท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซ่ึงจะ
จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็น 
อื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจา่ยเงินปันผล ดังนี้            

                          หน่วย: บาท 
รายละเอียดการจัดสรรก าไร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. ก าไรสุทธิ 215,998,378 170,730,719 15,925,914 
2. จ านวนหุ้น 502,448,570 502,448,570 502,448,570 
3. จัดสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย - - - 
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราต่อก าไรสุทธิ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
5. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.09 0.07 0.007 
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 45,220,371.30 35,171,399.90 3,517,139.99 
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ(ร้อยละ) 20.94 20.60 22.08 

 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และบริษัทฯ ก าหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  
*การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.007 บาท เป็นเงิน 
3,517,139.99 บาท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ข้อมูลประกอบ  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปี

ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ซ่ึงในปีนี้กรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
ตามก าหนดวาระ มีดังนี้  
1. นายตัน เช็ค เต็ค กรรมการผู้มีอ านาจจัดการ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม  กรรมการผู้มีอ านาจจัดการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการไม่มีอ านาจจัดการ และกรรมการบริษัท  
 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอค าถาม วาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค าถาม วาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ  
 และเนื่องจาก นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ไม่ประสงค์ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและ
ก ากับดูแลกิจการ ไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการ
บริษัทเสนอ จ านวน 2 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และ
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 2 ท่านได้แก่ นายตัน เช็ค เต็ค และนายชัยพัชร์ 
นาคมณฑนาคุ้ม เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน  มีประสบการณ์ในด้าน
หลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการ
ท างานที่โปร่งใสและปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอรวมทั้งพิจารณา คุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อนและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอื่น จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซ่ึงได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและ
ก ากับดูแลกิจการแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ นายตัน เช็ค เต็ค และนายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้มที่จะพ้น
จากต าแหน่งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานและประวัติการเข้า ร่วมประชุม
คณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
 ส าหรับขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ในหัวข้อ 
“โครงสร้างการจัดการ” (นิยาม “กรรมการอิสระ” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
 
 
 



 

หน้า 3 ของ 26 

 
หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้  

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลาย

คนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านได้แก่ นายตัน เช็ค เต็ค 
และนายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ที่จะพ้นจากต าแหน่งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น 

วาระที่ 6 พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
ข้อมูลประกอบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ก าหนดว่า “บ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้น                
จะก าหนด…” และกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “...การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม     
ผู้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม” 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแล
กิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ
และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอ านาจจัดการ) ต่อ
การประชุมหนึ่งครั้ง ส าหรับปี 2563 ดังนี้    
 

การประชมุ ประธาน 
(บาท) 

กรรมการ 
(บาท) 

คณะกรรมการบริษัท -  20,000   
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000    5,000  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 10,000    5,000   
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 10,000    5,000   

 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทนที่
เสนอดังกล่าวเท่ากับปี 2562 และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
ความเห็นของคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วและคณะกรรมการได้เห็นชอบด้วยแล้ว 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

วาระที่ 7   พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีส าหรับ ปี 2563  
ข้อมูลประกอบ  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือก
ผู้สอบบัญชีผู้ซ่ึงออกไปนั้นกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้” และ ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด” 
และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า 
“ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”  
 โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 
และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็น
ผูส้อบบัญชีประจ าปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี  จ ากัด แทนได้ และก าหนดค่าสอบบัญชีโดยจะ
ท าการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซ่ึงจะเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี  ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) *ค่าสอบ
บัญชีที่เสนอส าหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 
 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้ 
› นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2563 และ       

ลงลายมือชื่อในงบการเงินในปี 2561 และ 2562 
› นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 ได้รับแต่งตั้งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2561-2563 
› ดร.สุวัจชัย เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2561-2563 



 

หน้า 4 ของ 26 

 
› นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 
และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด แทนได้ และก าหนดค่าสอบบัญชีโดยจะ
ท าการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซ่ึงจะเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี  ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่
ประการใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ข้อมูลประกอบ  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่างๆ ข้างต้นแล้วผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
อีกก็ได้ 
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก เนื่องจากตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มี
การแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม 

 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่
เวลา 13.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลง
ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต้องน ามามอบต่อเลขานุการบริษัทก่อนเร่ิมการประชมุ  

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย ์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                                               
(นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม) 

กรรมการ 
 
 
ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท 
โทร. 02-659-8000 ต่อ 8427 หรือ 02-659-8427 
 
หมายเหต ุ 1.  ส าหรับแบบหนังสือมอบฉันทะนอกจากที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนีแ้ล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโ์หลดได้ที่เว็บไซดบ์ริษัทฯ ที่ 

www.utrade.co.th  
 2.  หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับรายงานประจ าปีในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล รายละเอยีดสถานที่จัดส่ง และส่งโทรสารมายัง 

ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท หมายเลข 02-651-4338 หรือ E-mail Address: legal@uobkayhian.co.th 



เอกสารแนบ 1 
ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี  2562 

หน้า 5 ของ 26 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม พาร์ควิว 1-2 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ชั้น 4 เลขที่ 9 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เริ่มการประชุม เวลา 14.05 น. 

นายตัน เช็ค เต็ค ประธานคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเป็นชาวสิงคโปร์ ประสงค์ให้การประชุมผู้ถือหุ้นด าเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเพื่อ
รักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการท าหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้น   

ตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้อ 41 ระบุว่า “ประธานกรรมการเป็นประธาน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” ที่ประชุมมีมติเอก
ฉันท์รับรองให้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 17 ท่าน และผู้ถือหุ้นที่มอบ
ฉันทะ เข้าร่วมประชุม จ านวน 21 ท่าน รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 38 ท่าน รวมจ านวนหุ้น 442,280,782 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 88.03 ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ มีจ านวนทั้งสิ้น 502,448,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38  

 ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วม
ประชุม รวมทั้งชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงจะต้องลงมติในแต่ละวาระ และเร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายตัน เช็ค เต็ค ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายโล โป เวง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายสมชาติ   ชินธรรมมิตร์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน

และก ากับดูแลกิจการ 
5. นางโอ วี เหมี่ยน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ 
6. นายโยธิน วิริเยนะวัตร์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสินเช่ือ 
7. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการ 
8. นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการสินเช่ือ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  ไม่มี   

สัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุม 8 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100 

รายชื่อผู้บริหาร 
นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
นายนิติพนธ์ โสภณโภไคย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนการตลาด 
นางสาวสุวิมล  เกษโพธิ์แก้ว  ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 
นายสมเดช รักษ์สมบูรณ์   ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
นางสาวบุศรินทร์  ภิงคารวัฒน์  ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมสินเชื่อ 
นายกิตติพันธ์ เตชะสุรคุณ    ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี  จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คือ  
1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ   2. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล  3. นายกรณภว์ เหลืองอ าพนศักดิ์ 
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ที่ปรึกษากฎหมาย จาก  บริษัท ส านักกฎหมาย ธีรคุปต์ จ ากัด 1 ท่าน คือ นายบุญรัตน์  ตันเจริญ   

 และเพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ ขอ
เรียนเชิญให้ นายบุญรัตน์ ตันเจริญ  ที่ปรึกษากฎหมายจากส านักกฎหมาย ธีรคุปต์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

ข้อชี้แจงเรื่องการด าเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้  

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่ก าหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระท าโดยการออก
เสียงลงคะแนนโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็น
ด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียน  

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เม่ือประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้         
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว และจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนและท าการบั นทึกคะแนน ทั้งนี้  
จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว หรือไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนได้ออกเสียงเห็นด้วย 

การนับผลการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

› วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดย
คิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

› วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม ซ่ึงจะค านวณฐาน
คะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม 

› วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ซ่ึงจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย    
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  

ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคลโดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด 

ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยูใ่นห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ 

กรณีบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการแก้ไข หรือขีดฆ่าในบัตร
ลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากับบริเวณที่แก้ไขหรือขีดฆ่านั้น เป็นต้น 

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะให้โอกาสผู้ถือหุ้นสอบถาม หากท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ขอให้ยกมือขึ้น 
และเมื่อประธานฯ อนุญาต กรุณารับไมโครโฟนจากเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถาม 

เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลทุกครั้ง รวมทั้งกรุณา
สอบถามหรือแสดงความเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ใช้สิทธิ และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใ ห้อยู่ในเวลาที่
ก าหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีค าถามที่ไม่ตรงกับวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอให้ท่านสอบถามได้ในวาระอื่นๆ ซ่ึงจะอยู่ช่วงท้ายของการประชุมแทน 

บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเม่ือเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป 

ส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว  
บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว ตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม 

เร่ืองแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ 

เร่ืองแรก บริษัทฯ ขอแจ้งผลสรุปการเสนอค าถาม ระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 ก าหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเป็นธรรมและ  เท่าเทียมกัน การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอค าถาม ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็น
กรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน  
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บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอค าถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าส าหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้ าเพื่ อ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุ เป็นวาระการประชุมโดยได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(http://www.utrade.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

ซ่ึงผลสรุปของการเสนอวาระและการเสนอค าถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าส าหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอค าถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรื่องที่ 2 เรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการ และจัดท า
นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น โดยประกาศใช้ต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ประจ าไตรมาส 4/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจาก
วันที่มีมติให้การรับรอง จึงขอเรียนแจ้งเพื่อทราบ  

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน  2561 โดยมี
ส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ  ดังนี้ 

คะแนนเสียง จ านวนเสียง  ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 442,260,782 100.00 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 20,000 0.00 
4. บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561  

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี ซ่ึงได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

ความเห็นของคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยพัชร์  นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
ให้ที่ประชุมรับทราบ  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมตริับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่
มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้
ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว    
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คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 นายชัยพัชร์  นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรุปงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา  

 นายสุธน สิงหสิทธางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามจากงบการเงินของบริษัทฯ มีรายได้ลดลง ก าไรลดลง ในช่วง 2-3 ปี มีการแข่งขันรุนแรง                
มีโบรกเกอร์รายใหม่ และสู้กันเร่ืองค่าคอมมิชชั่น และอัตราดอกเบี้ย อยากทราบวิธีแก้ปัญหาและวิธีการหรือนโยบายในการจะแข่งขันกับคู่ แข่งรายอื่นมี
โอกาสจะแบ่งหรือเพิ่มลูกค้าหรือไม่ 

 นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ตอบผู้ถือหุ้น รายได้ลดลงตามภาวะตลาด เมื่อพิจารณาอัตราค่าคอมมิชชั่น เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ถูกแย่งส่วนแบ่ง
การตลาด ส่วนเร่ืองดอกเบี้ย บริษัทฯ พิจารณาอัตราที่เหมาะสมส าหรับลูกค้ารายที่มี Turnover สูง  

 กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์คู่แข่งรายอื่นมีการใช้ลูกเล่นทางการตลาดในการเชิญลูกค้าเปิดบัญชี โดยมีเง่ือนไขหากลูกค้าไม่สามารถรักษาอัตรา     
มาร์จิ้นได้ตามที่ก าหนด จะถูกขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง ในด้านกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการใช้ราคาไปสู้กับคู่แข่งในตลาด แต่ใช้ราคาในการ
รักษาลูกค้า กลยุทธ์การแข่งขันส่วนหนึ่ง บริษัทฯ รับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเจ้าหน้าที่การตลาดหรือที่ปรึกษาการลงทุนจาก บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี 
จ ากัด (มหาชน) ท าให้มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้น แต่มีการเพิ่มพนักงานสนับสนุนเล็กน้อย เป็นการลดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ในตลาด ส่วนใหญ่
ท าก าไรจากพอร์ตลงทุน และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในส่วนของบริษัทฯ มีการอบรมลูกค้าให้มีความรู้เพื่อรักษาลูกค้าไว้ โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับการลงทุนให้
ลูกค้าสามารถท าก าไรได้จากการลงทุนในตลาด  

 ลูกค้าของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากการรับโอนธุรกิจรายย่อยจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และมีลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ โดยเฉลี่ยประมาณ
เดือนละ 200 กว่าราย ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อย วงเงินต่ ากว่า 1 ล้านบาท โดยมีการเพิ่มลูกค้า Futures และ Derivatives และบริษัทฯ มีนโยบายในการ
เพิ่มลูกค้าที่ต้องการลงทุนในตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งไปที่ตลาดสิงคโปร์ และมีการซ้ือขายแบบ Block Trade และจะมีรายได้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 

 ลูกค้าเงินกู้มาร์จิ้นลดลง ลูกค้าหลายรายมีการ Refinance ออกไป ตลาดปีที่ผ่านมา ลูกค้ารายใหญ่มีการลด การซ้ือขายลงตามสภาพตลาด และ
บริษัทฯ ต้องพิจารณาเร่ืองการบริหารความเส่ียงในการพิจารณาหุ้นส าหรับปล่อยเงินกู้ให้เหมาะสม 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม   

มติ   ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้วตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

คะแนนเสียง จ านวนเสียง  ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 442,275,782 100.00 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 5,000 0.00 
4. บัตรเสีย 0 0.00 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 

 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวน 170,730,719.00 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิในแต่ละปีที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการ
จ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2559 และ ปี 2560 ส าหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 และ 0.09 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,244,857.00 บาท และ 45,220,371.30 บาท (ตามล าดับ) คิดเป็นร้อยละ 20.90 และ ร้อยละ 20.94 ของก าไรสุทธิ (ตามล าดับ) 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่ง  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 51 อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนส ารองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อย
แล้ว  

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 35,171,399.90 บาท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  



เอกสารแนบ 1 
ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี  2562 

หน้า 9 ของ 26 

 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 และบริษัทฯ ก าหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 การให้สิทธิรับเงิน
ปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 35,171,399.90 
บาท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม  

มติ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 35,171,399.90 บาท โดยไม่จัดสรรเงิน
ส ารอง เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนส ารองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหน ดรายชื่อผู้ถือหุ้น 
(Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 และบริษัทฯ ก าหนดจ่ายเงินปันผลวันที่  22 พฤษภาคม 2562 ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้ 

คะแนนเสียง จ านวนเสียง  ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 442,280,782  100.00 
2. ไม่เห็นด้วย 0  0.00 
3. งดออกเสียง 0 0.00 
4. บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออก
จากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวน 1 ใน 3 (1/3) ซ่ึงในปีนี้กรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามก าหนดวาระ มีดังนี้  

1. นายโล โป เวง   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และ ประธานคณะกรรมการสรรหา 
    ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ       

2. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และ กรรมการสรรหา ก าหนด 
    ค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ 

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอค าถาม วาระการประชุม และเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค าถาม วาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการ  

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ ไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอ จ านวน 2 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติ
เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 2 ท่านได้แก่ นายโล โป เวง 
และนายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเช่ียวชาญในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน มีประสบการณ์ในด้าน
หลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประ วัติการท างานที่
โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณา คุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ
และผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อน และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอื่น จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซ่ึงได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการแล้วว่าเป็นผู้ที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ นายโล โป เวง และนายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ ที่จะพ้นจากต าแหน่งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

เหตุผลในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปีติดต่อกัน นายโล โป เวง และ นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย   

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการ
ของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

ส าหรับ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ในหัวข้อ “โครงสร้างการ
จัดการ” นิยาม “กรรมการอิสระ” ปรากฏตามเอกสารเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้  
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น

กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
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3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้นให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายโล โป เวง และนาย
สมชาติ ชินธรรมมิตร์ ที่จะพ้นจากต าแหน่งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้งสองท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น 

ก่อนลงคะแนนเสียงขอเชิญกรรมการทั้งสองท่านที่ห้องรับรองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียง  ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม
เพิ่มเติม  

มติ    ที่ประชุมมีมติให้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายโล โป เวง และนายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ ที่จะพ้นจากต าแหน่งกลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล ดังนี้ 

5.1 นายโล โป เวง 

คะแนนเสียง จ านวนเสียง  ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 442,265,780 100.00 
2. ไม่เห็นด้วย 15,002 0.00 
3. งดออกเสียง 0 0.00 
4. บัตรเสีย 0 0.00 

5.2 นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ – นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ ลงคะแนนงดออกเสียง 213,000 หุ้น 

คะแนนเสียง จ านวนเสียง  ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 442,047,780 99.95 
2. ไม่เห็นด้วย 20,002 0.00 
3. งดออกเสียง 213,000 0.05 
4. บัตรเสีย 0 0.00 

 ประธานฯ เชิญกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าห้องประชุม และขอแสดงความยินดีกับการกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 

   ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ก าหนดว่า “บ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด…” และกฎหมาย
บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “...การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม”    

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ 
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผล
ก าไรของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราค่าตอบแทนของ กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอ านาจจัดการ) ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ส าหรับปี 2562 
ดังนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ท่านละ 20,000 บาท การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท การประชุมคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากับดูแลกิจการ ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น 

 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าว
เท่ากับปี 2561 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ตามที่เสนอ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม  

มติ ที่ประชุมมีมติ ให้คงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการไม่มีอ านาจจัดการ ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ส าหรับปี 2562 ดังนี้ การ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่านละ 20,000 บาท การประชุมกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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คณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ ประธาน 10,000 บาท และกรรมการ 5,000 บาท ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้ 

คะแนนเสียง จ านวนเสียง  ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 442,260,782 100.00 
2. ไม่เห็นด้วย 5,000 0.00 
3. งดออกเสียง 15,000 0.00 
4. บัตรเสีย 0 0.00 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบญัชขีองบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562 และรับรองค่าสอบบัญชีส่วน
เพิ่มส าหรับปี 2561 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซ่ึง
ออกไปนั้นกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้” และ ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด” และมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้างหรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”  

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร
น าเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 6638 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ ากัด แทนได้ และก าหนดค่าสอบบัญชีโดยจะท าการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซ่ึงจะเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 2,336,040 บาทต่อปี  ไม่รวม
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Service)   

 *เนื่องจากในปี 2561 มีการซ้ือทรัพย์สินจากบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) และการปรับปรุงมาตรฐานบัญชี IFRS 9 และ IFRS 15 
ทางผู้สอบบัญชีได้เรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมอีกเป็นจ านวนเงิน 150,000 บาท ส าหรับปี 2561 จากที่อนุมัติไว้เดิม จ านวน 2,268,000 บาท ดังนั้นค่า
สอบบัญชีของปี 2561 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,418,000 บาท ซ่ึงค่าสอบบัญชีปี 2562 ดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561  

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด  และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ 

นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2556-2562 
นายเพิ่มศักดิ์  วงศ์พัชรปกรณ์  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2556-2562 
นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2561-2562 
ดร.สุวัจชัย เมฆะอ านวยชัย  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2561-2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ 
นายเพิ่มศักดิ์  วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ        
ดร.สุวัจชัย เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ในนามบริษัท  ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี  จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
และก าหนดค่าสอบบัญชี โดยจะท าการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทฯ ซ่ึงจะเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 2,336,040 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit 
Service) แต่ประการใด และรับรองค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มเติมจ านวน 150,000 บาท ส าหรับปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม  

มติ   ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์  วงศ์พัชรปกรณ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 6638 ในนามบริษัท  ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี  จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบัญชี โดยจะท า
การตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทฯ ซ่ึงจะเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 2,336,040 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด และ
รับรองค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มเติมจ านวน 150,000 บาท ส าหรับปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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คะแนนเสียง จ านวนเสียง  ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 442,260,782 100.00 
2. ไม่เห็นด้วย 5,000 0.00 
3. งดออกเสียง 15,000 0.00 
4. บัตรเสีย 0 0.00 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นมีค าถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมประชุม  

 ปิดประชุมเวลา 15.10 น.  

     ลงชื่อ        วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร       ประธานที่ประชุม  
(       นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร     )    

     ลงชื่อ        นายพิรหัชฐ์ อู่ทรัพย์สิน       ผู้บันทึกการประชุม 
(       นายพิรหัชฐ์ อู่ทรัพย์สิน     )    
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รายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการ 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัทและที่ตั้งของส านักงานใหญ่ 
 บริษัทหลักทรัพย ์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 ทะเบียนเลขที่  0107548000056 
 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
 กรุงเทพฯ 10330 
 เบอร์โทรศัพท์: (66 2) 659-8000 
 โทรสาร:  (66 2) 651-4338 
 เวปไซต์ : http: // www.utrade.co.th 

ทุนจดทะเบยีน  และทุนช าระแล้ว 
 บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นเงิน 502,448,570 บาท และทุนช าระแล้วเป็นเงิน 502,448,570 บาท (หุ้นสามัญ
จ านวน 502,448,570 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 

ประเภทของธุรกิจ 
 บริษัทเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทต่อไปนี้  

1. การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
2. การค้าหลักทรัพย ์
3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 
4. การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์
5. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
6. การเป็นนายหน้าซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
7. การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้
 

ค่าตอบแทนของกรรมการ 
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการส าหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

 
ต าแหน่ง จ านวน รายละเอียด รวมเป็นเงิน (บาท) 

กรรมการอิสระ/กรรมการไม่มีอ านาจ 4 ค่าธรรมเนียมกรรมการ 465,000 

  
ค่าธรรมเนียมกรรมการส าหรับปี 2562 

ชื่อ ต าแหน่ง ค่าธรรมเนียม
กรรมการ(บาท) 

ช่วงระยะเวลา 

1. นายตัน เช็ค เต็ค  
2. นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม     
3. นายโยธิน วิริเยนะวัตร ์
4. นายเกษมสิทธิ์  ปฐมศักดิ์ 
5. นายวโิรจน์  ตั้งเจตนาพร 
6. นายสมชาติ  ชินธรรมมิตร ์
7. นายโล โป เวง* 
8. นางโอ ว ีเหมี่ยน  
9. นายไพบูลย ์จุลศักดิ์ศรีสกุล* 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

- 
- 
- 

  80,000 
140,000 
120,000  
  95,000 

- 
30,000 

ม.ค. – ธ.ค. 
ม.ค. – ธ.ค. 
ม.ค. – ธ.ค. 
ม.ค. – ธ.ค. 
ม.ค. – ธ.ค. 
ม.ค. – ธ.ค. 
ม.ค. – ส.ค. 
ม.ค. – ธ.ค. 
ส.ค. – ธ.ค. 

รวม 465,000  
 หมายเหตุ * เดือนสิงหาคม นายโล โป เวงได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุลแทนต าแหน่ง

กรรมการที่ว่าง 
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ประวัตบิุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ  
 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อ-สกุล นายตัน เช็ค เต็ค นายชัยพชัร์ นาคมณฑนาคุ้ม 
อายุ 65 ปี 57 ปี 
สัญชาต ิ สิงคโปร์ ไทย 
ที่อยู่ 257 ยูนิต 14-03 ถนนอคาเดีย 

ประเทศสิงคโปร์ 289851 
68/125 ซอยรามค าแหง 164 แขวงมีนบุรี  
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาธุรกจิ
และบัญชี University of Edinburgh 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 
University of Laverne 

การผ่านหลักสูตรของ
สถาบันส่งเสรมิกรรมการ
บริษัทไทย 

- หลักสูตร Corporate Governance 
for Capital Market Intermediaries 
(CGI) รุ่นที่ 10 ปี 2558 

 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Programme (DAP) รุ่นที่ 21 ปี 2547 

- หลักสูตร Corporate Governacne for 
Capital Market Intermediaries (CGI) 
รุ่นที่ 6 ปี 2558 

ต าแหน่งปัจจุบัน (บริษัท) กรรมการผู้มีอ านาจจัดการ ประธาน 
กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการผู้มีอ านาจจัดการ  
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหนา้ที่บรหิาร  
/ และ กรรมการบริหารความเส่ียง 

วันที่รับต าแหน่งปัจจุบัน วันที่ 29 เมษายน 2559 วันที่ 1 พฤษภาคม 2546  
/ พฤศจิกายน 2559 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ เป็นกรรมการมีอ านาจจัดการ 14 ปี  เป็นกรรมการมีอ านาจจัดการ 16 ป ี
การถือหุ้นบริษัทฯ  
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

ไม่มี / 0.00% 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถอืหุ้นระหว่างปี 

ไม่มี / 0.00% 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถอืหุ้นระหว่างปี 

ประสบการณ์การท างาน
ในระยะ 5 ป ี
 
 

เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน 
- ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 
 และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 บริษัทหลักทรัพย ์ยโูอบี เคย์เฮียน 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
2548 – มี.ค. 2559   
- กรรมการ กรรมการบริหารและ

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 บริษัทหลักทรัพย ์ยโูอบี เคย์เฮียน 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เม.ย. 2545 – ปัจจุบัน 
- กรรมการบริหาร  
 UOB Kay Hian Private Limited, 

Singapore 

ก.ย. 2547 – ปัจจุบัน 
- กรรมการ กรรมการบริหาร  
 ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 
 และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 บริษัทหลักทรัพย ์ยโูอบี เคย์เฮียน 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในป ี2562 
 
 
 

4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

 

5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุ
 

- - 

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่อง 

กับธุรกิจของบริษทั 
จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน ประเภทกรรมการ 

นายตัน เช็ค เต็ค ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

นายชัยพชัร์ นาคมณฑนาคุ้ม ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
(ข้อมูล ณ วันที ่1 มกราคม 2563) 

ชื่อ-สกุล นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นายสมชาต ิชินธรรมมิตร ์
อายุ 59 ป ี 62 ปี 
สัญชาต ิ ไทย ไทย 
ที่อยู่ 256/9 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
210 ซ.ราชพฤกษ ์15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 

การศึกษา -  ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย นิวเซาท์เวลส์  
 ประเทศออสเตรเลีย 

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท  สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การผ่านหลักสูตรของ
สถาบันส่งเสรมิกรรมการ
บริษัทไทย 

-  หลักสูตร Director Accreditation Programme 
(DAP) รุ่น 30 ปี 2547 

-  หลักสูตร Audit Committee Programme (ACP) รุ่น 
4 ปี 2548 

-  หลักสูตร Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1 ปี 2557 

- หลักสูตร Director Accreditation Programme 
(DAP) รุ่นที่ 17 ปี 2547 

- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) 
รุ่นที่ 55 ปี 2548 

- หลักสูตร Audit Committee Programme (ACP)       
รุ่นที่ 8 ปี 2548 

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive Class 
ปี 2557 

ต าแหน่งปัจจุบัน(บริษัท) ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
และกรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดูแล
กิจการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 

วันที่รับต าแหน่งปัจจุบัน วันที่ 8 มีนาคม 2550 (กรรมการอิสระ) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ เป็นกรรมการไม่มีอ านาจจัดการ 12 ป ี เป็นกรรมการไม่มีอ านาจจัดการ 15 ป ี
การถือหุ้นบริษัทฯ  
ข้อมูล ณ วันที่  
30 ธ.ค 62 

หุ้นสามัญ จ านวน 1,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทฯ 

หุ้นสามัญ จ านวน 213,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.042 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ 

ประสบการณ์การท างาน
ในระยะ 5 ป ี 

24 พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน 
-  กรรมการ PropMaxx Co., Ltd. 
8 มี.ค. 2550  -   ปัจจบุัน 
-   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2559 – ปัจจุบัน 
-  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษัทหลักทรัพย ์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน)  
พ.ย. 2561  -   ปัจจุบัน 
-   กรรมการ บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล  
 เอ็ดดูเทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

ก.พ. 2548 - ปัจจุบัน 
-  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
2559 – ปัจจุบัน 
- กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหา 

ก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ  
 บริษัทหลักทรัพย ์ยโูอบี เคย์เฮียน  (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 
2560 - ปัจจุบัน 
-  กรรมการ บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
2546 - ปัจจุบัน 
-  กรรมการผู้จัดการ  บจก. ท็อป เบลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 
2531 - ปัจจุบัน 
-   รองกรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอกอนิเตอร์ฟูด 
2531 - ปัจจุบัน 
-   กรรมการผู้จัดการ  บจก. อุตสาหกรรมแป้งไทย 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในป ี2562 

4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5  ครั้ง 

การมี/ไม่มสี่วนได้เสียใน
วาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
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ประวัตกิรรมการอิสระที่เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของ "กรรมการอิสระ" ว่าต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ก าหนดไว้ และบริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติเท่ากับ
ข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้   

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ห รือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย 

2.ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ
บุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย 

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือ
หุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบ
บัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท
ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการ

ด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

 
 



เอกสารแนบ 5 
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หน้า 17 ของ 26 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หมวด 3 กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธาน
กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง

นั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้
เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ
ที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 34. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด 

 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตาม
ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะ
ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซ่ึงได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก าหนด 

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนด 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในส่ี (4) 
เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้อ งจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้
จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่ าเป็นการ
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ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อม ทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม 
(3) วันติดต่อกัน 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบ เป็นองค์
ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือ
ชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการ
ก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
ก. จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค.  ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธา น
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้
ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการ 

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณี
ดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ

บริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุ้นกู้ 
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

หมวด 6 เงินปันผล และเงินส ารอง 

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วัน

ติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น 

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้น
ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
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ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ส าหรับหุ้นบุริมสิทธิ 

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล้ ามูลค่าหุ้นตามล าดับ เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 

หมวด 8 สมดุ บัญชี และการสอบบัญชี 

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซ่ึงออกไปนั้นกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 

ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในต าแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท
ไม่ได ้

ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของ
บริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง
นั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 5 
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หน้า 20 ของ 26 
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ค าชี้แจงวธิีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าป ี2563 
บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 10 เมษายน 2563 
ก. การมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการ (ตามรายชื่อกรรมการที่ทางบริษัทก าหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแทน  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป  สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ  ค. ได้โดย
สามารถดาวน์โหลดได้ที ่www.utrade.co.th 

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ผู้รับมอบฉันทะต้องน าหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม 

2. การมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้ 

(1)  นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 59 ปี  
          อยู่บ้านเลขที่ 256/9 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
(2)  นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 62 ปี  
          อยู่บ้านเลขที่ 210 ซ.ราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

 ในการมอบฉันทะให้กรรมการ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถ
เข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน
ท่านได้ 

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บริษัทจะเร่ิมตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ห้องประชุม (ฝึกอบรม) ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่แนบ  

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือ

ชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม  1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อ

รับรองส าเนาถูกต้อง 
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทน   นิติบุคคล และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 
2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
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(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทน   นิติบุคคลและมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้ 

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออก โดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่
ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเง่ือนไขหรือ
ข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความ
ถูกต้องของค าแปล 

 
ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน  และการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม 
1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น 

 หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่
ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่น าบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนน
เสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ท าเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า  ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียง
ประการใด ซ่ึงบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว 

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือ
หุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะน าการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวม
ไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตร
ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และน าคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับ
มอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจาก
จ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะ
แยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 7 
หนังสือมอบฉนัทะ  

หน้า 23 จาก 26 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
  

  ท าที่      
 วันที่      เดือน           พ.ศ.  

 (1) ข้าพเจ้า      สัญชาติ                          
อยู่บ้านเลขที ่             
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นทั้งสิ้นรวม                    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  
 (3) ขอมอบฉันทะให้                                           อาย ุ ปี อยูบ่้านเลขที ่   
ถนน    ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต     
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์                                   
หรือ   นายวโิรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อาย ุ59 ปี  

อยู่บ้านเลขที ่256/9 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ   
หรือ    นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 62 ป ี 

อยู่บ้านเลขที ่210 ซ.ราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันศุกร์
ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ห้องประชุม (ฝึกอบรม) ชั้น 3 เลขที่ 130-
132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้  ดังนี้ 
วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง 
วาระที่ 2  เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าป ี2562  
 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 
วาระที่ 3  เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง 
วาระที่ 4  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง 
วาระที่ 5  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

5.1  นายตัน เช็ค เต็ค 
  เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง 

5.2  นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม 
  เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง 

วาระที่ 6  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง 
วาระที่ 7  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัท และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2563  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง 

ปิดอากรแสตมป ์
20 บาท 
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        (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
        (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิ ทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
                                           ลงชื่อ     ผู้มอบฉันทะ 
                      (                 ) 
       ลงชื่อ     ผู้รับมอบฉันทะ 
                     (                              ) 
หมายเหต ุ   

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 
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แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2562 
 
 
เรียน เลขานุการบริษัทหลกัทรัพย ์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 
 ข้าพเจ้า        สัญชาติ     
อยู่บ้านเลขที ่             
 
มีความประสงค์ขอรับ หนังสือรายงานประจ าปี 2562 กรุณาท าเครื่องหมาย        ในช่อง (      ) 
 (      ) ให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น 
 (      ) ให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี ้
  ที่อยู่ เลขที ่ หมู่ที่ ซอย   หมู่บ้าน     
  ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
  จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์    
 
หมายเหตุ เมื่อกรอกรายละเอยีดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไปยังบริษัทฯ 

 ทางโทรสาร 02-651-4338 
 ทางอีเมล์ legal@uobkayhian.co.th 

 
 หากมีขอ้สงสัยหรือข้อแนะน าโปรดติดต่อ นายพิรหัชฐ์ อู่ทรัพย์สิน โทรศัพท์ 02-659-8427 หรือ 02-659-8000 ต่อ 8427  
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