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สอ. 044/2563
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งมติกรรมการ กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 ของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด(มหาชน) (“บริ ษทั ”) เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ได้มีมติในเรื่ องสาคัญ ดังต่อไปนี้
1.มีมติ ให้เสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั รั บทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่ อวันที่ 22 เมษายน 2563 โดย
พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวน 1,432,356.29 บาท เป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมาย และพิ จารณารั บ ทราบการจ่ ายเงิ น ปั นผลระหว่างกาลจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2562 จากกาไรสุ ทธิ เฉพาะกิจการเท่ากับ 28,647,125.80 บาท ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน
12,000,000.00 บาท หรื อ คิ ดเป็ น 41.89% ของกาไรสุ ทธิ และ คณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงิ นปั นผลของการดาเนิ นงาน
ประจาปี 2562 อีก
2.มีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระกลับ
เข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง และเสนอเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระและเสนอกลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายเกริ ก
ลีเกษม
2. นายสิ ทธิชยั
ลีเกษม
3. นางสาวจิรนาถ สุ มานนท์
รายชื่อกรรมการที่เสนอเลือกตั้งใหม่ ดังนี้
1. นายเดวิด
สมัญญาภรณ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ

3.มีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ดังนี้

ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ ษทั
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
ค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2562

2563

(บาท/ครั้ง)
(บาท/คน/ครั้ง)

15,000
10,000

15,000
10,000

(บาท/ครั้ง)
(บาท/คน/ครั้ง)

12,000
10,000

12,000
10,000

(บาท/เดือน)
(บาท/คน/เดือน)

28,000
20,000

28,000
20,000

12,000
10,000

12,000
10,000

(บาท/ครั้ง)
(บาท/คน/ครั้ง)

ทั้งนี้ นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์ กรรมการบริ ษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสละ
สิ ทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของ
บริ ษทั

4.มีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แต่งตั้ง บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ประจาปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยมีผสู ้ อบบัญชี ดังนี้
- นางสาวสุ ภาภรณ์
มัง่ จิตร
เลขทะเบียนผูส้ อบ 8125
- นางสุ วมิ ล
กฤตยาเกียรณ์ เลขทะเบียนผูส้ อบ 2982
- นางสาวสมจินตนา
พลหิ รัญรัตน์ เลขทะเบียนผูส้ อบ 5599
5.มีมติ ให้เรี ยกประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 ในวันวันพุ ธที่ 17 มิ ถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุ ม
บริ ษทั สยามอี ส ต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมื องระยอง
จังหวัดระยอง 21150 ทั้งนี้ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 (Record Date) โดยมี
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไร และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ และเลือกตั้ง
กรรมการเข้าใหม่
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สาหรับปี 2563
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิม่ เติมบริ คณห์สนธิของบริ ษทั
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ(ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) มาโดยตลอด
และเห็นว่าสถานการณ์ดงั กล่าวได้เริ่ มคลี่คลายลงแล้ว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ยังคงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมและทีมงานทุกฝ่ าย บริ ษทั ฯ จึงมีความตั้งใจที่จะจัดเตรี ยมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมี ความ
ปลอดภัยด้านสุ ขอนามัย รวมทั้งดาเนิ นการตามคาแนะนาที่ส่วนราชการและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดเกี่ยวกับการจัดการ
ประชุม สัมมนา หรื อกิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่ งครัด การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นในครั้งนี้
บริ ษทั ฯ จึ งจาเป็ นต้องจัดสถานที่ ประชุ มให้มีระยะห่ าง ซึ่ งจะทาให้จานวนที่ นั่งในห้องประชุ มมี จานวนจากัด สาหรั บที่ นั่ง
สารองซึ่ งอยู่ภายนอกอาจไม่ได้รับความสะดวกมากนักและจานวนจากัดเช่นกัน รวมทั้งไม่สามารถให้คนจานวนมากมารวมอยู่
ในสถานที่เดียวกันเป็ นเวลานานได้
ดังนั้น เพื่ อความปลอดภัย และสุ ข อนามัยของผู ้เข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน บริ ษัทฯ จึ งจาเป็ นต้องขอให้ ท่านผู ้ถือหุ ้ น
พิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุ มให้แก่กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ตามแบบหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่ งท่านสามารถแจ้งความ
ประสงค์ในการลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริ ษทั ฯ จะจัดส่ งแบบหนังสื อมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการ
อิสระที่จะเสนอเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นต่อไป

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรสา วิมลเฉลา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

