สารบัญ
หน้ า
1
13
26
30
34

หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจาปี 2560 และงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 รายนามและประวัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อ เพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะเอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
ต้องนามาแสดงในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561
37
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสื อมอบฉันทะ
38
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ 53
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่ต้ งั สถานที่ประชุม
54
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี
55
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 12 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 13 รายการวิเคราะห์ของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ รายการที่เกี่ยวโยง
หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสิ่ งที่แนบมาด้วยแยกจากหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้ ดังนี้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจาปี 2560 และงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ในรู ปแบบ CD-ROM)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 12 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง (รู ปแบบเล่ม)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 13 รายการวิเคราะห์ของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ
รายการที่เกี่ยวโยง (รู ปแบบเล่ม)
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บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191
ต.ห้ วยโป่ ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
Tel. : (66) 3868-2540
Fax. : (66) 3868-2539

SiamEast Solutions Public Company Limited
15/1 Highway Rayong No.3191 road, T.Huey-pong
A.Muang Rayong, Rayong 21150 Thailand
e-mail : info@siameastsolutions.co.th
www.siameast.co.th TAX ID : 0107559000061

ที่ สอ. 10/61
วันที่ 9 เมษายน 2561
ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561
ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
2. รายงานประจาปี 2560 และงบการเงิ นสาหรั บปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ในรู ปแบบ CD ROM)
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่ อเพื่อได้รับเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. คาชี้ แจงวิธีการลงทะเบี ยน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้อง
นามาแสดงในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
6. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
7. แบบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริ ษทั กาหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
9. แบบฟอร์มการลงทะเบียน
10. แผนที่ต้ งั สถานที่ประชุม
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2560
12. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รู ปแบบเล่ม)
13. รายงานความเห็ นของที่ ปรึ กษาทางการเงิ น อิ ส ระเกี่ ย วกับการได้มาซึ่ งสิ นทรั พ ย์แ ละรายการที่
เกี่ยวโยง (รู ปแบบเล่ม)
ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้มีมติให้เรี ยกประชุ มสามัญผูถ้ ื อ
หุ น้ ประจาปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม MR 224 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้
เรื่ อง
เรียน
สิ่ งที่ส่งมาด้ วย
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วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
บริ ษ ทั ได้เ ข้า ร่ วมกิ จกรรม รวมพลังประชารั ฐ เครื อข่ า ยอุ ต สาหกรรมร่ วมใจต้า ยภัย ทุ จริ ต เป็ นนโยบายของ
กระทรวงอุตสาหกรรมในการส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาลและได้ร่วมเป็ นเครื อข่ายภาคเอกชนที่แจ้ง
เบาะแสการทุจริ ตของระบบราชการ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นการเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ที่
ประชุมได้รับทราบการเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
มติในวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
หมายเหตุ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560 ของบริ ษทั ซึ่ งได้จดั ให้มีข้ ึนเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2560 และได้ดาเนิ นการจัดส่ งสาเนารายการประชุ มดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกระทรวพาณิ ชย์
ตามระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด พร้อมเผยแพร่ ผ่านเว็บไซด์ของบริ ษทั (www.siameast.co.th) รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่
แนบมาด้วย 1 คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ

หมายเหตุ

คณะกรรมการเห็นว่า บริ ษทั ได้บนั ทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2560 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560
บริ ษทั ได้สรุ ปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษทั ซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไว้ในรายงานประจาปี 2560 แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ

หมายเหตุ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้ น
ประจาปี 2561 เพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560
ดังกล่าว
มติในวาระนี้ ไม่ตอ้ งได้รับการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากเป็ น
วาระเพื่อรับทราบ
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม)
และตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 39. คณะกรรมการได้จดั ให้มีการทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ ง
ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการแล้ว เพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ

หมายเหตุ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ ง
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั และได้รับ
การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผล สาหรับปี 2560
ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่ มเติ ม) และตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 45 กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองของบริ ษทั ไม่ร้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 34,742,211.63
ทั้งนี้ ในปั จจุบนั บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 120,000,000 บาท และมีทุนสารองก่อนการจัดสรรตามกฎหมาย
เป็ นจานวน 3,306,372.58 บาท คิดเป็ นร้อยละ 2.76 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
โดยจากผลการดาเนิ นงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีกาไรสุ ทธิ ท้ งั สิ้ น
34,742,211.63 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร
จากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวนทั้งสิ้ น 1,796,061.70 บาท ซึ่ งคิ ดเป็ นร้อยละ 5.17
ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยภายหลังจากการ
จัดสรรเงินกาไรจานวนดังกล่าวเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย บริ ษทั จะมีทุนสารองตามกฎหมายจานวนทั้งสิ้ น 5,102,434.28
บาท ซึ่ งคิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.25 ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
อนึ่ง เนื่องจากบริ ษทั ฯมีกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนินงานสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายหลัง
จากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสารองตามกฎหมายแล้วเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 34,742,211.63 บาท และไม่มียอดขาดทุน
สะสม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงาน
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ของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 14,400,000
บาท ในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาทต่ อหุ ้น หรื อคิ ดเป็ นอัตราร้ อยละ 41 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษี เงิ นได้นิติบุคคลและ
เงิ นทุ นสารองตามกฎหมาย ตามงบการเงิ นสาหรั บรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ การจ่ ายเงิ นปั นผล
ดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ที่ระบุว่าบริ ษทั จะจ่ายเงิ นปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุ ทธิ ภายหลังจากหักภาษีและทุนสารองตามกฎหมายแล้ว
ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ายเงินปันผลสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ่ ง
มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 (Record
Date) โดยบริ ษทั กาหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
อย่างไรก็ตาม การจ่ายปั นผลข้างต้นยังมีความไม่แน่ นอนและไม่อาจดาเนิ นการได้จนกว่าจะได้รับอนุ มตั ิ จากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
พิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรกาไรสุ ทธิ และการจ่ายเงิ นปั นผล สาหรับผล
การดาเนินงาน ประจาปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หมายเหตุ
หุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)และข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 17. ได้กาหนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียน
บริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง โดย
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 นี้ มีจานวน 3 คน จากจานวน
กรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่ งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายชื่อดังนี้
1.
ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการ/กรรมการอิสระ
2.
นายสิ ทธิ ชยั ลีเกษม
กรรมการ
3.
นายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิช
กรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่ อ งด้ ว ยกรรมการที่ อ อกจากต าแหน่ ง นั้ น เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทางานที่ดี และมีภาวะผูน้ า
วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติ ที่ดี
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หมายเหตุ

ต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและ
สาหรั บผู ท้ ี่ จะด ารงต าแหน่ งเป็ นกรรมการอิ ส ระก็เ ป็ นผูท้ ี่ มีคุ ณ สมบัติ
ความเป็ นกรรมการอิ ส ระครบถ้ว นตามข้อ ก าหนดของส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรั พย์ฯคณะกรรมการบริ ษทั จึ งเห็ นสมควรนาเสนอต่ อที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออก
จากตาแหน่งตามรายชื่ อข้างต้นกลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง ทั้งนี้
รายนามและประวัติของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระและได้รับ
การเสนอชื่ อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ปรากฏตามสิ่ ง
ที่ ส่งมาด้วย 3 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม
ฉบับนี้
มติ ในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อ
หุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) ได้กาหนดห้ามมิให้
บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั และข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 22. ได้กาหนดให้กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม
บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ
ของบริ ษทั ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น จะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน
หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ในการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ดาเนิ นการสารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ ง
อยู่ในประเภทธุ รกิจเดียวกัน โดยคานึ งถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ
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ที่ ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึ งเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั นาเสนอต่อที่ ประชุม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2561 เพื่ อ พิ จารณาอนุ มตั ิ ค่ า ตอบแทน และเบี้ ย ประชุ มส าหรั บกรรมการประจาปี 2561 ดังมี
รายละเอียดดังนี้
ค่ าตอบแทน

2560

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริ ษทั (บาท/ครั้ง)
- กรรมการบริ ษทั (บาท/คน/ครั้ง)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)
ทั้งนี้ นายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิ ช และนายวิชัย ไม้แก่ นสาร กรรมการ
บริ ษ ัท ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ขอสละสิ ทธิ์ ที่ จ ะได้รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ

หมายเหตุ

2561

15,000
10,000

15,000
10,000

12,000
10,000

12,000
10,000

25,000
18,000

28,000
20,000

12,000
10,000

12,000
10,000

คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม)
และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 36. ที่กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
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ของบริ ษทั ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เลือกผูส้ อบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2561 และแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เพื่อเป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ในปี 2561 โดยมีผสู ้ อบบัญชีดงั นี้
- นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร
เลขทะเบียนผูส้ อบ 8125
- นางสุ วิมล
กฤตยาเกียรณ์ เลขทะเบียนผูส้ อบ 2982
- นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ เลขทะเบียนผูส้ อบ 5599
โดยผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และไม่มีความสัมพันธ์และ/
หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่ เ กี่ ยวข้องกับบุ คคลดังกล่าวในลักษณะที่ จะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี ที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ให้บริ ษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายอื่นของบริ ษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เข้าทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แทนได้
ในส่ วนค่ า ตอบแทนผูส้ อบบัญชี น้ ัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาถึ งปริ มาณงานการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษทั แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบและนาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
ความเห็นของคณะกรรมการ

หมายเหตุ

คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2561 พิจารณา
อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ
ข้างต้น
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัท
โดยที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติที่ 21/2560 ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่ องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่ งเป็ นเหตุทาให้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ข้อ 31 ไม่สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ ม ดังนั้น เพื่ อให้ขอ้ บังคับของบริ ษทั สอดคล้องกับสถานะการณ์ ปัจจุ บนั ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 31 ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม มาตรา 100 โดยให้
ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ข้ อบังคับบริษัทปัจจุบัน

ข้ อบังคับบริษัททีข่ อเสนอแก้ ไขเพิม่ เติม

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ น ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้นสุด การประชุ ม สามัญ ประจ าปี ภายในสี่ (4) เดื อ น นับ แต่ ว นั
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น คราวอื่ น นอกจากวรรคหนึ่ ง ให้
การประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื่ นนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้
เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุม เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ นการประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ สุ ดแต่ จ ะ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ นการประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ สุ ดแต่ จ ะ
เห็นสมควร
เห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า
(1/5) ของจ านวนหุ ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ท้ ัง หมด หรื อ ผู ้ถื อ หุ ้ น
จานวนไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อ ยกว่า หนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจ านวนหุ ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้
ทั้ง หมดจะเข้า ชื่ อ กันทาหนัง สื อขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่ อใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุ เ หตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เ รี ยกประชุ ม ไว้ใ ห้ ชัด เจนใน
หนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้
มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อนั้นจากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว

ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและ
เหตุผลในการที่ ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อ
ดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่ นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ภายในสี่ สิบ ห้า (45) วัน นับ แต่ ว นั ที่ ได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อ
กันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้
นั้นจะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้า (45) วันนับแต่วนั
ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่า
เป็ นการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่ คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดย
บริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้
มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสี่ ครั้งใดจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาร่ วมประชุ ม ไม่ ค รบองค์ ป ระชุ ม ตามที่ ก าหนดไว้ใ น
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 33 วรรคหนึ่ ง ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสี่
ต้อ งร่ ว มกันรั บผิดชอบค่า ใช้จ่ า ยที่ เกิ ดจากการจัด ให้มีการ
ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
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ความเห็นของคณะกรรมการ
หมายเหตุ

คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณา
อนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับข้อ 31 ของบริ ษทั ตามที่ได้เสนอข้างต้น
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ ารได้ มาซึ่งสิ นทรัพย์ ในหุ้นสามัญของบริษทั ยูทิลติ ี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด จากบริษทั พี
พีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด และรายการที่เกีย่ วโยงกันของบริษทั
ด้วยบริ ษทั มีแผนในการขยายธุ รกิจในส่ วนธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าภายใต้ระบบสัญญา
บริ หารจัดการระยะยาวซึ่ งเป็ นธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจเดิมของบริ ษทั ด้วยการเข้าลงทุนในโครงการที่ดีและมีศกั ยภาพในการ
เติบโตเพิ่มเติมจากปั จจุบนั ที่มีเฉพาะธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบ
ปั๊ ม ระบบท่อ และวัสดุนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่ องเพียงอย่างเดียว ซึ่ งธุ รกิจปั จจุบนั มีความเสี่ ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่
และมีการเติ บโตได้อย่างจากัด บริ ษทั จึ งมีความประสงค์ที่จะได้มาซึ่ งหุ ้นสามัญของกิ จการ บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิ สิเนส อัลลาย
แอนซ์ จากัด (“UBA”) ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จให้บริ การด้านการบริ หารจัดการน้ าและน้ าเสี ยแบบครบวงจร เพื่ อต่ อยอดธุ รกิ จ
พัฒนาโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าซึ่ งถือเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการ
ทากาไรให้แก่กลุ่มธุ รกิ จของบริ ษทั ต่อไปในอนาคต ตลอดจนจะช่ วยให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นธุ รกิ จต่อไปได้อย่างมัน่ คง
และมี ส ถานภาพทางการเงิ นที่ เ ข้ม แข็ง และมัน่ คงมากยิ่ งขึ้ นอัน จะก่ อให้เ กิ ด ประโยชน์ต่ อบริ ษ ทั และผู ถ้ ื อ หุ ้นทุ ก ราย
นอกจากนี้ ยังมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระจายความเสี่ ยงในการดาเนิ นธุ รกิจ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มผู ้
ถือหุน้ ใหญ่ในระยะยาวอีกด้วย
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าทารายการซื้ อหุน้ สามัญบางส่ วนของบริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิ
สิ เนส อัลลายแอนซ์ จากัด จากบริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด จานวน 1,599,998 หุน้ ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 40 ของหุน้ ที่ชาระ
แล้วของ UBA ในราคาหุน้ ละ 84.375 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 135 ล้านบาท
เนื่ องจากการเข้าลงทุนการเข้าลงทุนในบริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด ดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นเป็ นการทา
รายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่ มีนยั สาคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกรวมกันว่า
“ประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป”) โดยเมื่อคานวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่าขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่
ไม่เกินร้อยละ 50 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั โดยคานวณจากงบการเงินฉบับล่าสุ ดของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
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อีกทั้ง การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการเข้าข่ายการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิ การของบริ ษทั จด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 รวมทั้ง มาตรา 89/12 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกรวมกันว่า “ประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน”) เนื่องด้วยบริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนี ยริ่ ง
จากัด มีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่และกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั โดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา นายเกริ ก ลีเกษม และ นายสิ ทธิ ชยั
ลีเกษม ถือหุน้ ของบริ ษทั อยูใ่ นสัดส่ วนรวมเป็ นร้อยละ 60.25 ของหุน้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมด จึงจัดเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริ ษทั และถือเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกัน โดยบุคคลเกี่ยวโยงถือหุ น้ ในบริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด ในสัดส่ วนร้อยละ
100 ของจานวนหุ ้นที่ ออกจาหน่ ายแล้วทั้งหมด และเมื่อคานวณขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดังนั้น บริ ษทั จึ งมีหน้าที่ ตอ้ งเต่ งตั้งที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระเพื่อให้ความเห็นต่ อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั พร้ อมทั้ง
เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ น้ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนการประชุ ม
และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการดงกล่าว ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย
รายละเอียดสารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 12
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งบริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด (Capital Advantage Company
Limited) เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อทาหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการซื้ อขายหุน้ สามัญดังกล่าว
รายละเอียดความความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 13
ในการนี้ คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้กรรมการของบริ ษทั และ/
หรื อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริ หารและ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ก)
การกาหนดข้อกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับการซื้ อขายหุ น้ ดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อขายดังกล่าว และ (ค) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่างๆและ
หลักฐานที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการซื้ อขายหุ ้นดังกล่าว ตลอดจน การติ ดต่ อ และการยื่นคาขออนุ ญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควร
เกี่ ยวกับการซื้ อขายหุ ้นดังกล่าวข้างต้นตามที่ เห็นสมควร อันเป็ นผลให้การดาเนิ นการต่างๆ ของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวกับการธู รก
รรมดังกล่าวบรรลุผลสาเร็ จและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
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ความเห็นของคณะกรรมการ

หมายเหตุ

คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ที่ ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น พิ จ ารณา
อนุ มตั ิ การเข้าซื้ อหุ ้นบางส่ วนของบริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิ สิเนส อัลลายแอนซ์
จากัด จากบริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ที่ราคาประมาณ 135 ล้านบาท
ตามรายละเอี ย ดข้างต้น ซึ่ งเข้า ข่ ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั
มติในวาระนี้ ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผู ้
ถือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง โดยไม่นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ มี
ส่ วนได้เสี ย ทั้งนี้ ในวาระนี้ นางสาวอรสา วิมลเฉลา นายเกริ ก ลีเกษมและ
นายสิ ทธิ ชัย ลี เกษม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ซึ่ งถื อหุ ้นรวมจานวน
144,600,000 หุ ้น หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 60.25 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
เป็ นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ และไม่
มีสิทธิ ออกเสี ยงคะแนน

วาระที่ 11 วาระอื่นๆ
บริ ษ ทั กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิ ทธิ เ ข้า ร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 9
มีนาคม 2561 อนึ่ ง บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุ มไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ที่ www.siameast.co.th ด้วยแล้วตั้งแต่วนั ที่ 4 เมษายน 2561 จึ งขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม MR 224 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร แผนที่สถานที่จดั ประชุม ปรากฏตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 10
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุ ม
และออกเสี ยงแทนตน โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง ส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติซ่ ึ งแต่งตั้ง
ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสื อมอบฉันทะ
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเป็ นการรักษาสิ ทธิ และผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นกรณี ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตน ผูถ้ ือหุ น้ สามารถ
มอบฉันทะโดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 7 เพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุ ้นได้ โดยขอความร่ วมมือจากท่านโปรดส่ งหนังสื อมอบ
ฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยส่ งมาที่เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั
สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 21150
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ทั้งนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ศึกษาคาชี้ แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้อง
นามาแสดงในวันประชุม และขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 5 และสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 6 โดยบริ ษทั จะดาเนิ นการประชุ มตามข้อบังคับบริ ษทั ส่ วนที่ เกี่ ยวกับการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 4 และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นฯ เป็ นไปด้วยความสะดวกและ
รวดเร็ วยิง่ ขึ้น บริ ษทั ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์มการลงทะเบียน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 มา
ในวันประชุมด้วย บริ ษทั จะเปิ ดให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ต้ งั แต่เวลา 7.30 น.ของวันประชุม ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร จึงขอ
เรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2560 ในรู ปแบบหนังสื อ โปรดกรอกรายละเอียดใน
แบบฟอร์ มซึ่ งได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 11 แล้วส่ งโทรสาร (Fax) ไปที่
หมายเลข 038-682-539
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
เอกสารประกอบวาระที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
ของ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูช่ นั จากัด (มหาชน)
ณ ห้ องประชุม M222-223 ชัน้ 2 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุ งเทพมหานคร
วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุม M222-223 ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) กล่าวต้ อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้ร่วม
การประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของ บริ ษัท สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เข้ าร่วม
ประชุมรวม 43 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 175,532,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 73.14 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท ซึ่งกาหนดให้ ต้องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี)
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
ทังนี
้ ้ ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม ผู้ดาเนินการประชุมได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัทและผู้เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายธนชาติ
นางสาวอรสา
นายแสงเพชร
นายวิชยั
นางจันทร์ จิรา

นุม่ นนท์
วิมลเฉลา
ตันทะอธิพานิช
ไม้ แก่นสาร
สมัครไทย

6.

นางสาวจิรนาถ

สุมานนท์

7.

นายสิทธิชยั

ลีเกษม

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร

ที่ปรึกษาที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นางสาวสุภาภรณ์

มัง่ จิตร

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด
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2.

นายรัฐชัย

ธีระธนาวัฒน์

3.

นายคม

วชิรวราการ

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส
จากัด

ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งว่า สาหรับการประชุมในวันนี ้ บริ ษัทได้ ใช้ ระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) สาหรับการลงทะเบียน
และนับคะแนนเสียง จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสีย งให้ ที่ประชุมทราบ
เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อนึ่ง การประชุมใ นวันนี ้มีพยานในการนับคะแนน คือ นางสาว
สมฤดี อาสว่าง และ นางสาวเกษร โพธิ์งาม
จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมขอให้ นายธนชาติ นุ่มนนท์ (“ประธานฯ”) กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้ าร่ วมประชุมทุก
ท่าน
ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่ วมประชุมในวันนี ้ และได้ แจ้ งว่ามีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดในข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงขอเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัท
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างองค์กรภายในบริ ษัทเพื่อรองรับและสนับสนุนศูนย์บริ การ
วิศวกรรม (Workshop) ปรากฏรายละเอียดตามโครงสร้ างองค์กร (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยมีการปรับเปลีย่ นโครงสร้ างภายในองค์กรเป็ นดังนี ้
(1) แผนกบริ การซึง่ เดิมอยูภ่ ายใต้ สายงานของผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การได้ แยกออกมาเป็ นฝ่ ายธุรกิจงานบริ การซึง่
อยูภ่ ายใต้ สายงานของกรรมการผู้จดั การ และ
(2) แผนกพัฒนาธุรกิจ จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยกาหนดให้ อยูภ่ ายใต้ สายงานของกรรมการผู้จดั การเช่นเดียวกัน
หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2560

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2560 และได้ สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ ว ปรากฏรายละเอียดตาม รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 (สิ่ งที ่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 ได้ บันทึกไว้ ถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว จึง
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ผู้ดาเนินการประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้ อเสนอแนะในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

175,532,010
0
0
0
175,532,010

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (44 ราย)
หมายเหตุ

มติในวาระนีต้ ้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการประจาปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิช กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นาเสนอต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของคณะกรรมการประจาปี 2559 ให้ ที่ประชุมรับทราบ
นายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิช รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่
เกิดขึ ้นในรอบปี 2559 ให้ ที่ประชุมรับทราบ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2559 (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 3) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
ที่ประชุมมีความคิดเห็น และ/หรื อ คาถาม และคาตอบ ดังนี ้
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทมีรายได้ ลดลง มีกาไรเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเท่าไร และรายได้ ที่
บริ ษัทได้ รับจากการขายหุ้นให้ แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) บริ ษัทนาไปใช้ ประโยชน์อย่างไร
ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ตอบข้ อซักถาม
ดังกล่าว นายแสงเพชรชี ้แจงว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินงานในปี 2558 และ 2559 บริ ษัทมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
3.06 มีกาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.34 มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ การเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.32 และมีกาไร (ขาดทุน) สุทธิลดลง
ร้ อยละ 13.68 ทังนี
้ ้ รายได้ รวมที่เพิ่มขึ ้นในปี 2559 ล้ วนเป็ นรายได้ จากการขายและบริ การในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท
และสาหรับรายได้ จากการเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) บริ ษัทนาเงินจานวนดังกล่าวไปใช้ ในการก่อสร้ าง
ศูนย์บริ การวิศวกรรม (Workshop) ดังที่กล่าวไปแล้ วในตอนต้ น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาวาระถัดไป
หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิชยั ไม้ แก่นสาร กรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารการเงิน เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดของงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบ
นายวิชยั ไม้ แก่นสาร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
(“พรบ. บริ ษัทมหาชนจากัดฯ”) มาตรา 112 และข้ อบังคับข้ อ 39 ของบริ ษัท กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงินสาหรับปี
สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีเพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี
ในการนี ้ บริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เรี ยบร้ อยแล้ ว ปรากฏรายละเอียดตาม
งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 3) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ ว อนึ่ง งบการเงินสาหรั บปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตและได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
ที่ประชุมมีความคิดเห็น และ/หรื อ คาถาม และคาตอบ ดังนี ้
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการตังส
้ ารองเป็ นเงินสดสาหรับส่วนของเจ้ าหนี ้และลูก หนี ้ บริ ษัทต้ องตังส
้ ารองเป็ น
จานวนเท่าใด
ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิชยั ไม้ แก่นสาร กรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน เป็ นผู้ตอบข้ อ
ซักถามดังกล่าว นายวิชยั ชี ้แจงว่า เนื่องจากนโยบายการทวงถามหนี ้ของบริ ษัทในปี 2559 ที่ปรับลดระยะเวลาในการติดตามหนี ้
ลงสาหรับเจ้ าหนี ้เดิมลงจากเดิม 89 วัน เป็ น 61 วัน และสาหรับเจ้ าหนี ้การค้ าจากเดิม 100 วัน เป็ น 66 วัน ทาให้ บริ ษัทสามารถ
ติดตามหนี ้จากลูกหนี ้ได้ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ ้น และมีผลให้ จานวนลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทลดลง ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่าสินทรัพย์ของบริ ษัทในปี 2558 ลดลงเนื่องจากสาเหตุใด
นายวิชยั ชี ้แจงว่า สืบเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจาหน่ายรถยนต์ของบริ ษัทไปจึงทาให้ สนิ ทรัพย์ของบริ ษัทมีจานวนลดลง
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่าเหตุผลในการตังจ
้ านวนหนี ้สงสัยจะสูญของบริ ษัท คืออะไร
นายวิชยั ชี ้แจงว่า การตังจ
้ านวนหนี ้สงสัยจะสูญของบริ ษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริ ษัทนันเป็
้ นการดาเนินการ
ตามนโยบายทางบัญชี กล่าวคือ สาหรับลูกหนี ้ทัว่ ไป บริ ษัทจะกาหนดระยะเวลาในการติดตามหนี ้ (โดยวาจาและโดยหนังสือ
ทวงถาม) ประมาณ 105 วัน และประมาณ 365 วัน สาหรับการติดตามหนี ้สงสัยจะสูญ เว้ นแต่ในกรณีหนี ้ของลูกหนี ้ที่ไม่มคี วาม
น่าเชื่อถือ บริ ษัทจะตังเป็
้ น จานวนหนี ้สงสัยจะสูญไว้ แต่แรก และมีระยะเวลาในการติดตามหนี ้ประมาณ 365 วัน ทังนี
้ ้ เมื่อ
พิจารณาจากงบการเงินปี 2558 และ 2559 จะเห็นได้ วา่ จานวนหนี ้สงสัยจะสูญในปี 2559 มีจานวนลดลง ซึง่ ถือว่าเป็ นแนวโน้ ม
ที่ดี
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้ าคงเหลือของบริ ษัท ในปี 2558
บริ ษัทมีการกาหนดวิธีการไว้ อย่างไร
นายวิชยั ชี ้แจงว่า บริ ษัทมีนโยบายการตรวจสอบจานวนสินค้ าเหลือ สาหรับปี 2558 ที่กาหนดระยะเวลา 33 วัน และ
ปรับลดลงเป็ นจานวน 20 วัน ในปี 2559
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

175,552,010
0
0
0
175,552,010

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและจ่ ายเงินปั นผล สาหรับปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดของการจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผล สาหรับ
ปี 2560 ต่อที่ประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริ ษัทมหาชนจากัดฯ มาตรา 116 และ ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 45 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายของบริ ษัทไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
ทัง้ นี ้ ในปั จจุบันบริ ษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้ สิ ้น 120,000,000 บาท และมีทุนสารองก่อนจัดสรรตามกฎหมายเป็ น
จานวน 3,306,372.58 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.76 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท โดยจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีกาไรสุทธิทงสิ
ั ้ ้น
26,807,902.61 บาท
ดังนัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 1,340,395.13 บาท
ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินของบริ ษัท โดยภายหลังการจัดสรรเงินกาไรจานวนดังกล่าวเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย บริ ษัทจะมีทนุ สารองตามกฎหมายเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 4,646,767.71 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 3.87 ของทุน
จดทะเบียน
นอกจากนี ้ เนื่องจากบริ ษัทมีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ภายหลังจากหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและทุนสารองตามกฎหมายแล้ วเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 26,807,902.61 บาท และ
ไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของ
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บริ ษัทสาหับรอบปี บญ
ั ชีบญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 19,200,000 บาท ใน
อัตราหุ้นละ 0.80 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 71.62 ของกาไรสุทธิ ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทที่ระบุว่าบริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และทุน
สารองตามกฎหมายแล้ ว
ในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560
(Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน
วันที่ 10 มีนาคม 2560 และกาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
ที่ประชุมมีความคิดเห็น และ/หรื อ คาถาม และคาตอบ ดังนี ้
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริ ษัทจะปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในปี 2561 หรื อไม่
ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ตอบข้ อซักถาม
ดังกล่าว นายแสงเพชรชี ้แจงว่า เนื่องจากบริ ษัทได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างก่อนจดทะเบียนเข้ าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ดังนัน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลปี 2556 2557 และ 2558 จะเห็นได้ วา่ ในปี 2556 บริ ษัทไม่มีนโยบายใน
การจ่ายเงิ นปั นผล ในปี 2557 บริ ษัทจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 73.87 และ ในปี 2558 ซึ่งเป็ นปี ที่บริ ษัท
ดาเนินการปรับโครงสร้ างนันบริ
้ ษัทจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 386.33
นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชีแ้ จงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2558 บริ ษัทนากาไร
สะสมของบริ ษัทมาจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ดังนัน้ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลปี 2559 จึงเป็ นการจ่ายจากจานวนเงิน
ของปี 2559 เท่านัน้
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าถ้ าราคาหุ้นของบริ ษัทลดลงในวันที่ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ขึ ้น
เครื่ องหมาย XD บริ ษัทจะมีวิธีการคานวณจานวนเงินปั นผลอย่างไร
นางสาวอรสาชี ้แจงว่า ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเท่านัน้ แม้ ราคาหุ้นจะลดลงหลังจากวันที่บริ ษัทอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลด้ วยเหตุดงั กล่าวก็มิได้ มผี ลให้ จานวนเงินปั นผล
ที่อนุมตั ิจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นลดลงแต่อย่างใด
นายวิทยา กิตติธาดากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทในปี 2560 คือ บริ ษัทจะจ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นจานวนเงินไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ดังนี ้ บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลสูงสุด เป็ นจานวนกี่บาท
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นางสาวอรสาชี ้แจงว่า จากนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริ ษัทกาหนดอัตราการจ่ายไว้ ไม่เกินร้ อยละ 40 นัน้ เป็ นการ
กาหนดอัตราเงินปั นผลขันต
้ ่าเท่านัน้ บริ ษัทมิได้ กาหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลขันสู
้ งไว้ ดังนัน้ บริ ษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปัน
ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นจานวนเงินมากกว่าร้ อยละ 40 ได้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผล สาหรับปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

175,552,010
0
0
0
175,552,010

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุม เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออก
จากตาแหน่งตามกาหนดวาระต่อที่ประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 17 กาหนดให้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนัน้
และจานวนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี ต่อๆ ไป
ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามมาตรานี ้ อาจได้ รับ
เลือกตังใหม่
้ ได้
ทังนี
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งจานวน 3 คน จาก
จานวนกรรมการทังหมด
้
7 คน ซึง่ เท่ากับอัตราหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
ปรากฏรายชื่อดังนี ้
1. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
กรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางจันทร์ จิรา สมัครไทย
กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายวิชยั
ไม้ แก่นสาร
กรรมการ

-19-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้ องออกจากตาแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้
ทีม่ ีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทางานที่ดี มีภาระผู้นา มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล รวมทังมี
้ คณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดาเนินกิจการของบริ ษัทได้ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติและไม่มี ลักษณะ
ต้ องห้ ามตามพรบ. บริ ษัทมหาชนจากัดฯ และ พรบ. หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ ยวข้ อง และ
สาหรั บผู้ที่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระก็เป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติสาหรั บการเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วน ตามคานิยาม
กรรมการอิสระของบริ ษัทซึ่งมีรายละเอียดเดียวกันกับที่ระบุในข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ”) คณะกรรมการมี
ความเห็นว่าสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่จะต้ องออกจากตาแหน่ง
ตามรายชื่อข้ างต้ นกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ทังนี
้ ้ รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระและ
ได้ รับเสนอชื่อเพื่อได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏรายละเอียดตามรายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเพื่อได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (สิ่ งที ่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตาม
กาหนดวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

วาระที่ 6.1

มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ เป็ น กรรมการ/กรรมการอิสระ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

175,551,510
0
500
0
175,552,010

99.99
0.00
0.01
0.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6.2

มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นางจันทร์ จิรา สมัครไทย เป็ น กรรมการ/กรรมการอิสระ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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มีผ้ ถู อื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)
หมายเหตุ

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

175,551,510
0
500
0
175,552,010

99.99
0.00
0.01
0.00
100.00

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายวิชยั ไม้ แก่นสาร เป็ น กรรมการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

175,551,510
0
500
0
175,552,010

99.99
0.00
0.01
0.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการพิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
ต่อที่ประชุม
ผู้ดาเนินการประชุม ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริ ษัทมหาชนจากัดฯ มาตรา 90 กาหนดห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงิน
หรื อทรัพย์สนิ อื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท ประกอบกับข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 22.
กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทมีสิ ทธิ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์
เฉพาะ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการมีสทิ ธิ ได้ รับเบี ้ย
เลี ้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนกรรมการข้ างต้ นจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่
ได้ รับการแต่งตัง้ มาจากพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทในประการที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็ น
พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
-21-

ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาความเหมาะสมของการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อ ยของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบจากบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
ประเภทธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี
2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทน

ปี 2559

ปี 2560

• ประธานกรรมการบริ ษัท (บาท/ครัง้ )
(บาท/คน/ครัง้ )
• กรรมการบริ ษัท
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

15,000
10,000

15,000
10,000

• ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครัง้ )
(บาท/คน/ครัง้ )
• กรรมการตรวจสอบ
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายเดือน

12,000
10,000

12,000
10,000

• ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครัง้ )
(บาท/คน/ครัง้ )
• กรรมการตรวจสอบ
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

25,000
18,000

25,000
18,000

12,000
10,000

12,000
10,000

เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ

•
•

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครัง้ )
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(บาท/คน/ครัง้ )

ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2560 มีจานวนเท่ากับค่าตอบแทนในปี
2559
นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช และนายวิชยั
ไม้ แก่นสาร ขอสละสิทธิ์นการรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
ที่ประชุมมีความคิดเห็น และ/หรื อ คาถาม และคาตอบ ดังนี ้
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดข้ างต้ น หมายความว่า
บริ ษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการเป็ นจานวนครัง้ เท่าใดตลอดปี 2560 ได้ ตราบเท่าที่คา่ ตอบแทนที่บริ ษัทจ่ายให้ แก่กรรมการไม่
เกินจานวนที่กาหนดไว้ ข้างต้ น
ประธานฯ ตอบข้ อซักถามดังกล่าวว่า บริ ษัทไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินไปกว่าจานวนที่กาหนดข้ างต้ น
ให้ แก่คณะกรรมการได้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจานวน 2 ท่าน จากจานวนทังหมด
้
4 ท่าน
ได้ แก่ นายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิช และ นายวิชัย ไม้ แก่นสาร ขอปฏิเสธการรับเบี ้ยประชุมในฐานะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากกรรมการทัง้ 2 ท่าน ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ หารของบริ ษัท และได้ รับค่าตอบแทนราย
เดือนจากบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาโดยเทียบเคียงจากบริ ษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
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ธุ ร กิ จ เดี ยวกัน แล้ วเห็ น สมควรว่าค่า ตอบแทนแก่ คณะกรรมการจานวนดังกล่าวมีค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกับการ
ดาเนินงานของบริ ษัท
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

175,552,010
0
0
0
175,552,010

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริ ษัทมหาชนจากัดฯ มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที่
36. กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ดังนัน้
จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกาหนดให้ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้สอบ
บัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 8125เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชี
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่นของบริ ษัท สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้
ทังนี
้ ้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 ข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกจาก
ผู้สอบบัญชีที่เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับปริ มาณการสอบทานและการตรวจสอบงบ
การเงินของบริ ษัท ประกอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ นมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะ
ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าสอบ
บัญชีสาหรับบริ ษัทเป็ นจานวนเงินไม่เกิ น 1,165,000 บาทต่อปี
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุ มตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี
2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (45 ราย)

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

175,552,010
0
0
0
175,552,010

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

วาระอื่นๆ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมเสนอหรื อซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมมีความคิดเห็น และ/หรื อ คาถาม และคาตอบ ดังนี ้
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจเพื่อสร้ างรายได้ แก่บริ ษัทให้ มากขึ ้นคืออะไร
ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ตอบข้ อซักถาม
นายแสงเพชรชี ้แจงว่า ธุรกิจงานบริ การศูนย์บริ การวิศกรรม (Workshop) เป็ นธุรกิจใหม่ที่ช่วยสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัท ในขณะที่
บริ ษัทยังคงเดินสายการผลิตผลิตภัณฑ์เดิมของบริ ษัททัง้ 3 กลุม่ ควบคูก่ นั ต่อไปเพื่อให้ บริ ษัทเติบโตได้ ด้วยกาลังของบริ ษัทเอง
อย่างไรก็ตามนัน้ ภายใต้ แผนการพัฒนาที่กาหนดอัตราการเติบโตไว้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 บริ ษัทจึงตังเป้
้ าหมายการเติบโตของ
ธุรกิจงานบริ การไว้ อย่างก้ าวกระโดด
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า บริ ษัท สยามราช จากัด (มหาชน) มีความเกี่ยวข้ องอย่างไรกับบริ ษัทหรื อไม่
ประธานฯ ตอบข้ อซักถามดังกล่าวว่า ทัง้ 2 บริ ษัทมิได้ มีความเกี่ยวข้ องทางธุรกิจต่อกัน และมิใช่ธุรกิจที่ต้องเกื ้อกูลกัน
นายแสงเพชร ชี ้แจงเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวว่า ทัง้ 2 บริ ษัทมีธุรกิจที่เหมือนกัน คือ ธุรกิจระบบปั๊ ม ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ วจะ
เห็นได้ วา่ บริ ษัทมีรูปแบบธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจระบบปั๊ มอยูอ่ ีก 3 สายการผลิต รวมเป็ น 4 สายการผลิต
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า สาขาขอนแก่นมีการรับรู้รายได้ อย่างไร
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นายแสงเพชรชี ้แจงว่า ที่สาขาขอนแก่นมีพนักงานขายจานวน 1 คน และภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือมิใช่พื ้นที่
ประกอบอุ ต สาหกรรมหลัก ของบริ ษั ท อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท อยู่ ใ นระหว่ า งการด าเนิ น การสร้ างฐานลู ก ค้ าในพื น้ ที่
ตะวันออกเฉียงเหนือ และคาดการณ์ไว้ วา่ จะสามารถรับรู้รายได้ บางส่วนได้ แต่การรับรู้รายได้ ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มิได้ มีนยั สาคัญ เพราะบริ ษัทพิจารณาการรับรู้รายได้ จากภูมิภาคอื่นด้ วย
เมื่อไม่มีผ้ ูใดเสนอเรื่ องอื่นๆ ให้ ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ าร่ วม
ประชุม พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ที่ประชุม และปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ปิ ดประชุมเวลา 10.45 น.

(นายธนชาติ นุม่ นนท์)
ประธานที่ประชุม
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
เอกสารประกอบวาระที่ 6

รายนามและประวัติของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่ อ – นามสกุล

: ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง

: กรรมการ/กรรมการอิสระ

ตาแหน่ งปัจจุบนั

: ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 53 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: ปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ )
The University of Auckland, New Zealand
ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
The University of Auckland , New Zealand
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การถือหุ้นในบริษัท

: หลักสูตร Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ นที่ 121/2015
: หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance(ITC) รุ่ นที่
4/2017
: หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่ นที่ 242/2017
: หลักสูตร Role of the Chairman Program(RCP) รุ่ นที่ 41/2017
: หลักสูตร Advanced Audit Committee Program(AACP) รุ่ นที่ 25/2017
: ไม่มี

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

:

2 ปี

ประสบการณ์ การทางาน

:

6 ปี

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท หรื อบริษัทย่ อย

: ไม่มี

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

: บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
: ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
: นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศไทย
: บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด
: บริ ษทั ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
: กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ มคี วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การเข้ าประชุมในปี ทีผ่ ่านมา

: ไม่มี

: การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4

เป็ น/ไม่ เป็ นกรรมการทีม่ สี ่ วนร่ วม

: ไม่เป็ น

ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีป่ รึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจาของบริษัทหรื อบริษัทย่ อย
: ไม่เป็ น

เป็ น/ไม่ เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพของบริษัทหรื อบริษัทย่ อย

มี/ไม่ มคี วามสัมพันธ์ ทางธุรกิจทีม่ นี ัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าทีไ่ ด้ อย่ างเป็ นอิสระ
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:

ไม่มี

รายนามและประวัติของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
: นายสิ ทธิชัย ลีเกษม
: กรรมการ/กรรมการอิสระ
: กรรมการ
กรรมการบริ หาร
อายุ
: 57 ปี
สัญชาติ
: ไทย
การศึกษา
: ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
: หลักสูตร Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ นที่ 127/2016
การถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
: 0.001
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
: 2 ปี
ประสบการณ์ การทางาน
: 25 ปี
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท หรื อบริษัทย่ อย : สามีของนางสาวอรสา วิมลเฉลา
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน : บริ ษทั วี-แคร์ โกลบอลเฮลท์ จากัด
: บริ ษทั สยามราช ทราเวิล จากัด
: บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
: บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
: บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ มคี วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
: ไม่มี
การเข้ าประชุมในปี ทีผ่ ่านมา
: การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5
เป็ น/ไม่ เป็ นกรรมการทีม่ สี ่ วนร่ วมในการ
: ไม่เป็ น
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ รับเงินเดือนประจาของบริษัทหรื อบริษัทย่ อย
เป็ น/ไม่ เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพของบริษัทหรื อบริษัทย่ อย
: ไม่เป็ น
มี/ไม่ มคี วามสัมพันธ์ ทางธุรกิจทีม่ นี ัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าทีไ่ ด้ อย่ างเป็ นอิสระ
: ไม่มี
ชื่ อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง
ตาแหน่ งปัจจุบัน
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รายนามและประวัติของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ

อายุ

: นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
: กรรมการ/กรรมการอิสระ
: กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
: 50 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่ องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่ อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง
ตาแหน่ งปัจจุบนั

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ นที่ SEC/2015
-

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders ( RCL) รุ่ นที่ 3/2016

-

ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผูแ้ ทนนิติบุคคล : กฎหมายใหม่ดีกว่าเดิมจริ งหรื อ?

-

การวางแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคลให้ได้ผลจริ งและตอบโจทย์องค์กร

-

SET SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth

-

การกาหนดคุณสมบัติผรู ้ ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน(CFO)และผูค้ วบคุมดูแลการทา
บัญชี(สมุห์บญั ชี)
- การบริ หารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (CSR for corporate Sustainability) รุ่ น
ที่ 3
การถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
: 10.74
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
: 2 ปี
ประสบการณ์ การทางาน
: 25 ปี
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท หรื อบริษัทย่ อย : พี่เขยของ นางมาลี อินทร
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
: ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ มคี วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
: ไม่มี
การเข้ าประชุมในปี ทีผ่ ่านมา
: การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5
การประชุมคณะกรรมการความเสี่ ยง 2/2
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2/2
เป็ น/ไม่ เป็ นกรรมการทีม่ สี ่ วนร่ วม
: เป็ น
ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ างหรื อทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ รับเงินเดือนประจาของบริษัทหรื อบริษัทย่ อย
เป็ น/ไม่ เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพของบริษัทหรื อบริษัทย่ อย
: ไม่เป็ น
มี/ไม่ มคี วามสัมพันธ์ ทางธุรกิจทีม่ นี ัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าทีไ่ ด้ อย่ างเป็ นอิสระ
: ไม่มี
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นจานวนไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่อกันทา
หนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุม
ไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายในหนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสื อนั้นจากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
ข้ อ 32 ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เว ลา ระเบี ยบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อที่ อื่นใดตามที่คณะกรรมการ
จะกาหนดก็ได้
ข้ อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25)
คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณี น้ ี
ให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้ อ 34. ให้ป ระธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่ ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุ ม หรื อไม่
สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ประชุ ม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี แต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 35. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ถือว่าหุ ้นหนึ่ ง (1) มีเสี ยงหนึ่ ง (1) และผูถ้ ือหุ ้นคนใดมีส่วนได้
เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ และมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
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(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ง (1) เป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ใน ก รณี ดั ง ต่ อ ไป นี้ ให้ ถื อ ค ะแน น เสี ยงไม่ น้ อยก ว่ า ส าม ใน สี่ (3/4) ข อ งจ าน วน เสี ยงทั้ งห ม ด ข อ ง
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญ ญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ใดเข้า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท หรื อ การควบรวมกิ จ การกับ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
ข้ อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่น ๆ
ข้ อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและ
งบกาไรขาดทุนนั้นให้เสร็ จก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้ อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
และ
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
ข้ อ 41. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
ข้ อ 43. ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่ เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกครั้งที่ มีการพิจารณางบดุล บัญชี กาไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ และให้บริ ษทั จัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมด
ของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
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ข้ อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25)
คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะ ผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณี น้ ี
ให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (77) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้ อ 35. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุ ้นหนึ่ง (1) มีเสี ยงหนึ่ ง (1) และผูถ้ ือหุ ้นคนใดมีส่วนได้
เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ และมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ง (1) เป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ฌ) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ญ) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั
(ฎ) การทา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญ ญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ใดเข้า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท หรื อ การควบรวมกิ จ การกับ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ฏ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(ฐ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฑ) การเลิกบริ ษทั
(ฒ) การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ณ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
คุณสมบัตกิ รรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 16. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
(2)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสี ยง
ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดี ยวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ น
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้ อ 17. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุ กครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
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กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ในปี แรกและปี ที่ ส องภายหลัง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั้ น ให้ จ ั บ สลากกั น
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
การจ่ ายค่ าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ข้ อ 22. กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่ นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้
นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อความในวรรคหนึ่ งจะไม่กระทบกระเทื อนสิ ทธิ ของกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรื อลูกจ้างของ
บริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
การจ่ ายปันผลและจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ข้ อ 44. ห้ามจ่ ายเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่ นนอกจากเงิ นกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมี ยอดขาดทุ นสะสมอยู่ ห้ามมิ ให้
จ่ายเงินปั นผล
เงิ น ปั น ผลนั้ นให้ แ บ่ ง ตามจ านวนหุ ้ น หุ ้ น ละเท่ า ๆ กัน เว้น แต่ ใ นกรณี บริ ษัท ออกหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ แ ละก าหนดให้
หุน้ บุริมสิ ทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุน้ สามัญ ให้จดั สรรเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกาไรสมควรพอที่จะทา
เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุมผู ้
ถือหุน้ คราวต่อไป
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ ก ระท าภายในหนึ่ ง (1) เดื อ น นั บ แต่ ว ัน ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้นในหนังสื อพิมพ์เป็ น
เวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้ อ 45. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะเอกสาร
และหลักฐานทีผ่ ้ ูเข้ าร่ วมประชุ มต้ องนามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียน
บริ ษทั จะเปี ดให้ผถู ้ ือหุ ้นและผูม้ อบฉั นทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 7.30 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2561
ณ ห้อง MR224 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 10
การมอบฉันทะ
กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กบั บุคคลอื่นเข้าประชุมและออก
เสี ยงแทนตนได้โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีหนังสื อมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาหนดไว้
ซึ่ งบริ ษ ัท ได้จ ัดส่ งหนังสื อ มอบฉัน ทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้ อ มกับ หนังสื อ เชิ ญ ประชุ มนี้ ตาม สิ่ งที่ ส่ งมาด้วย 7
นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั www.siamiest.co.th โดยหนังสื อมอบ
ฉันทะแต่ละแบบ มีลกั ษณะดังนี้
• แบบ ก. แบบทัว่ ไปซึ่งเปี นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
• แบบ ข. แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน
้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1. ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั่ ว ไป ให้ เ ลื อ กใช้ ห นั ง สื อมอบฉั น ทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ งเพี ย งแบบเดี ย วเท่ า นั้ น
โดยบริ ษทั แนะนาให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผูถ้ ือหุ ้นที่ เป็ นผูล้ งทุ นต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น ให้เลื อกใช้
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุ คคลหนึ่ งตามความประสงค์หรื อมอบฉัน ทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ดังมี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 หากผูถ้ ือหุ ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ขอแนะนาให้ใช้
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ และส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการ
มอบฉันทะภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 มายัง
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอ21150
โทรศัพท์หมายเลข (66)3868-2540
โทรสารหมายเลข (66)3868-2539
อีเมล์: info@siameastsolutions.co.th
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5. กรอกข้อความในหนังสื อมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผมู ้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสื อ
มอบฉันทะ และปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะแสดง หนังสื อมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ตอ้ ง นามา
แสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสาหรับผูร้ ับมอบฉันทะในวันประชุม
เอกสารทีต่ ้ องนามาแสดงในวันประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว ต่างประเทศ)
ที่ยงั ไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณี ที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
1) หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะ และติดอากร
แสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับ ขี่ หรื อหนังสื อเดิ น ทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อบฉันทะ ซึ่งผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว ต่างประเทศ)
ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูร้ ับมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล
1. กรณี ผมู ้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดง
1) สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรื อบัต รประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับ ขี่ หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึงออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี อานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสื อมอบอานาจมี อานาจกระทา
การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. กรณี ที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
1)

หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
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2)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อบอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคล และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งได้ลงลายมือชื่ อ
รับรอง สาเนาถูกต้อง

3)

บัต รประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนังสื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูร้ ับมอบฉันทะ

4)

สาเนาหนังสื อรับรองของนิ ติบุคคลจากกระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึ งออกไม่เกิ น 6 เดื อน ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามแทนนิ ติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนาม1ในหนังสื อมอบอานาจมี
อานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้

3. กรณี การมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุน้ ได้แต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
3.1

3.2

เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1)

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่ อของผูม้ ีอานาจกระทาการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วน แล้ว

2)

หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3)

สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องซึ่งรับรอง ไว้
ไม่เกิ น 6 เดื อน โดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดี ยน (Custodian) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็ นว่าผูม้ ี
อานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ งลงนามในฐานะผูม้ อบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนคัส
โตเดียน (Custodian)

4)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ ยงั ไม่ห มดอายุของผูม้ ี อานาจกระทาการแทนของคัสโตเดี ยน (Custodian) และลงลายมื อชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้อง

เอกสารหลักฐานจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
1)

หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ แทน

2)

สาเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรับรองสาเนาถู กต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล ซึ่ ง
รับรองไว้ไม่เกิ น 6 เดื อน และมี ขอ้ ความแสดงให้เห็ นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนามในหนังสื อมอบอานาจมี
อานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้

3)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูแ้ ทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

3.3

เอกสารหลักฐานจากผูร้ ับมอบฉันทะ
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูร้ ับมอบฉันทะ
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ส่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6

ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09:30 น.
ผูถ้ ือหุน้ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชนั่

มาด้วยตนเอง
โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง
เวลา 07.30 น.

ผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ
บริ ษทั ลงทะเบียนการประชุม

ตรวจสอบเอกสารผูร้ ับมอบฉันทะ

ผูถ้ ือหุน้ ด้วยระบบ Barcode

โต๊ะลงทะเบียนผูร้ ับมอบฉันทะ
เวลา 07.30 น.

แสดงบัตรประจาตัวพร้อมแบบฟอร์ม

แสดงหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวผูม้ อบและ
ผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแบบฟอร์ มการลงทะเบียน

การลงทะเบียน
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม
เวลา 09.30 น.

บริ ษทั จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษา

ประธานเสนอวาระการประชุม
กรณี ที่มีผตู ้ อ้ งการคัดค้านหรื องดออกเสี ยงใน
วาระใด ๆ ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สาหรับผูค้ ดั ค้านหรื องดออกเสี ยง)
เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูค้ ดั ค้าน
หรื องดออกเสี ยง และสรุ ปผลลงคะแนน

ประธานกล่าวสรุ ปผลคะแนนต่อที่ประชุม
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ทางกฎหมายภายนอกเพื่อทาหน้าที่ดูแล
และตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงใน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้การประชุมฯ
เป็ นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับ
บริ ษทั

ปิ ดอากรแสมป์

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY FORM A
เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
Residing at No. Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต
จังหวัด
Amphur/Khet
Province
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)

Affix Stamp Duty
20 Baht

พ.ศ.
B.E.
สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย ์
Post Code

being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
holing the total amount of
shares and have voting right
 หุ้นสามัญ
หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Ordinary Share
shares and have voting right
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preferred Share
shares and have voting right
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชื่อ



เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

(ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [] หรื อ นาง [] ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาพร้อมนี้)
(The shareholder may appoint one of the Company’s independent directors i.e. Mr. [] or Mrs. [] to be the proxy. The
Information of the independent directors, were shown in the enclosure)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

Name

age

ถนน
Road
จังหวัด
Province
2. ชื่อ

Years, Residing at

ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Post Code
or
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

Name

age

ถนน
Road
จังหวัด
Province

Years, Residing at

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Post Code

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรื อ
or

นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการอิสระ

อายุ 53 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 44/280 หมู่บา้ นภัสสรเพสรทีจ

Name

Mr.Thanachart Numnonda

Independent Director

age 53 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige

ถนน
Road

เฉลิมพระกียรติ ร.9
King Rama Rd.9

จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
Province Bangkok

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

ประเวศน์
Prawet

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

รหัสไปรษณี ย ์
Post Code

10250
10250

หรื อ

-38-

ประเวศน์
Prawet



3. ชื่อ

20 บาท

or

4. ชื่อ
นางจันทร์จิรา สมัครไทย
Name Mrs.Chanchira Smakthai
ถนน
Road
จังหวัด
ชลบุรี
Province
Chonburi
5. ชื่อ
นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
Name Ms.Jiranat Sumanont
ถนน
Road
จังหวัด
Province

สุขมุ วิท 77
Sukhumvit 77
กรุ งเทพมหานคร
Bangkok

กรรมการอิสระ
อายุ 47 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 22/320 หมู่ 4
Independent Director
age 47 Years, Residing at 22/320 Moo.4
ตาบล/แขวง
บึง
อาเภอ/เขต
ศรี ราชา
Tambol/Khwaeng Bueng
Amphur/Khet
Si Racha
รหัสไปรษณี ย ์
20230
หรื อ
Post Code
20230
or
กรรมการอิสระ
อายุ 44 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 289/306 The Base Condomenium A ซอยอ่อนนุช 1/1

Independent Direc

age 44 Years, Residing at 289/306 The Base Condomenium A, On Nut Soi 1/1

ตาบล/แขวง
พระโขนงเหนือ
Tambol/Khwaeng Prakanongnua
รหัสไปรษณี ย ์
10110
Post Code 10110

อาเภอ/เขต วัฒนา
Amphur/Khet Wattana

คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่ อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ มสามัญ ผู้ถื อหุ้ น ประจ าปี 2561
ในวัน ที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุ ม MR224 ชั้ น 2 ศู น ย์นิ ทรรศการและการประชุ ม ไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April
24, 2018, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR224, the 2nd Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district,
Bangna District, Bangkok Metropolis, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to
many proxies for splitting votes.
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ปิ ดอากรแสมป์

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY FORM B

Affix Stamp Duty
20 Baht

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
B.E.



เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

20 บาท

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
I/We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Residing at No. Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Amphur/Khet
Province
Post Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
holing the total amount of
shares and have voting right
votes as follows:
 หุ้นสามัญ
หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
Ordinary Share
shares and have voting right
votes
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
Preferred Share
shares and have voting right
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [] หรื อ นาง [] ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาพร้อมนี้)
Hereby appoint
(The shareholder may appoint one of the Company’s independent directors i.e. Mr. [] or Mrs. [] to be the proxy. The
Information of the independent directors, were shown in the enclosure)
1. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
Years,
Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Post Code
or
2. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
Years,
Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Post Code
or
นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการอิสระ

อายุ 53 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 44/280 หมู่บา้ นภัสสรเพสรทีจ

Name

Mr.Thanachart Numnonda

Independent Director

age 53 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige

ถนน
Road

เฉลิมพระกียรติ ร.9
King Rama Rd.9

จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
Province Bangkok

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

ประเวศน์
Prawet

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

รหัสไปรษณี ย ์
Post Code

10250
10250

หรื อ
or
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ประเวศน์
Prawet



3. ชื่อ

4. ชื่อ
นางจันทร์จิรา สมัครไทย
Name Mrs.Chanchira Smakthai
ถนน
Road
จังหวัด
ชลบุรี
Province
Chonburi
5. ชื่อ
นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
Name Ms.Jiranat Sumanont
ถนน
Road
จังหวัด
Province

สุขมุ วิท 77
Sukhumvit 77
กรุ งเทพมหานคร
Bangkok

กรรมการอิสระ
อายุ 47 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 22/320 หมู่ 4
Independent Director
age 47 Years, Residing at 22/320 Moo.4
ตาบล/แขวง
บึง
อาเภอ/เขต
ศรี ราชา
Tambol/Khwaeng Bueng
Amphur/Khet
Si Racha
รหัสไปรษณี ย ์
20230
หรื อ
Post Code
20230
or
กรรมการอิสระ
อายุ 44 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 289/306 The Base Condomenium A ซอยอ่อนนุช 1/1

Independent Direc

age 44 Years, Residing at 289/306 The Base Condomenium A, On Nut Soi 1/1

ตาบล/แขวง
พระโขนงเหนือ
Tambol/Khwaeng Prakanongnua
รหัสไปรษณี ย ์
10110
Post Code 10110

อาเภอ/เขต วัฒนา
Amphur/Khet Wattana

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561
ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม MR224 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April 24,
2018, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR224, the 2nd Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna
District, Bangkok Metropolis, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1. Elaborate on the matter informed by the chairman
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
2. To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2017
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560
3. To consider and acknowledge the report on the Company’s operating results for the year 2017
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
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 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
4. To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2017
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผล สาหรับปี 2560
5. To consider and approve the appropriation of the profit and the dividend payment for the year 2017
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
6. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 การแต่ งตั้งกรรมการทั้งชุ ด / To consider and elect directors as a group at once
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 การแต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล / To consider and elect each director individually
1. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นายธนชาติ นุ่มนนท์ / Mr Thanachart Numnonda (กรรมการอิสระ/Independent director)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นายสิ ทธิชยั ลีเกษม / Mr.Sittichai Leekasem (กรรมการ/ director)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
3. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช/ Mr.Saengpet Tantaatipanit (กรรมการ/ director)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
7. To consider and approve the director’s remuneration for the year 2018
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2561
8. To consider and approve the appointment of the auditors and fixing their remunerations for the year 2018
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษทั
9. To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษทั ยูทิลติ ี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด จากบริษทั พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
และรายการที่เกีย่ วโยงกัน
10.To consider and approve the assets acquisition on ordinary shares of Utility Business Alliance company limited from PPM
Engineering and Trading company limited and connected transactions
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ ามี)
11. To consider other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder

กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except where the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be deemed to be the
actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remark

2.
3.

ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to several proxies to
severally vote.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติ มได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matter in the attached supplemental to this
Form B.



1.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Continuation Page of Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited
ในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ้ น ประจาปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุ ม MR224 ชั้น 2 ศูนย์นิ ทรรศการและการ
ประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย
For the 2018 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on April 24, 2018, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR224, the 2 nd
Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Metropolis, Thailand or such other
date, time and place as the meeting may be adjourned.
วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่ อง
Re :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
เรื่ อง
Re :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
เรื่ อง
Re :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
เรื่ อง
Re :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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ปิ ดอากรแสมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Written at
เดือน
Month

วันที่
Date

พ.ศ.
B.E.



หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Affix Stamp Duty
PROXY FORM C
20 Baht
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)



(1) ข้ าพเจ้ า
I/We
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Address at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Amphur/Khet
Province
Post Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
Acting as the custodian for
ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
holding the total amount of
share(s), entitled to cast
vote(s)as follows:
หุ้นสามัญ
หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
Ordinary Share
share(s), entitled to cast
vote(s)
หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
Preferred Share
share(s), entitled to cast
vote(s)
(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [] หรื อ นาง [] ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาพร้อมนี้)
Hereby appoint
(The shareholder may appoint one of the Company’s independent directors i.e. Mr. [] or Mrs. [] to be the proxy. The
Information of the independent directors, were shown in the enclosure)
1. ชื่อ
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
Years,
Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Post Code
or
2. ชื่อ
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
Years,
Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
Province
Post Code
or
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นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการอิสระ

อายุ 53 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 44/280 หมู่บา้ นภัสสรเพสรทีจ

Name

Mr.Thanachart Numnonda

Independent Director

age 53 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige

ถนน
Road

เฉลิมพระกียรติ ร.9
King Rama Rd.9

3ชื่อ

จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
Province Bangkok
4. ชื่อ
นางจันทร์จิรา สมัครไทย
Name Mrs.Chanchira Smakthai
ถนน
Road
จังหวัด
ชลบุรี
Province
Chonburi
5. ชื่อ
นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
Name Ms.Jiranat Sumanont
ถนน
Road
จังหวัด
Province

สุขมุ วิท 77
Sukhumvit 77
กรุ งเทพมหานคร
Bangkok

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

ประเวศน์
Prawet

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

รหัสไปรษณี ย ์
Post Code

10250
10250

หรื อ

ประเวศน์
Prawet

or

กรรมการอิสระ
อายุ 47 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 22/320 หมู่ 4
Independent Director
age 47 Years, Residing at 22/320 Moo.4
ตาบล/แขวง
บึง
อาเภอ/เขต
ศรี ราชา
Tambol/Khwaeng Bueng
Amphur/Khet
Si Racha
รหัสไปรษณี ย ์
20230
หรื อ
Post Code
20230
or
กรรมการอิสระ
อายุ 44 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 289/306 The Base Condomenium A ซอยอ่อนนุช 1/1

Independent Direc

age 44 Years, Residing at 289/306 The Base Condomenium A, On Nut Soi 1/1

ตาบล/แขวง
พระโขนงเหนือ
Tambol/Khwaeng Prakanongnua
รหัสไปรษณี ย ์
10110
Post Code 10110

อาเภอ/เขต วัฒนา
Amphur/Khet Wattana

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561
ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม MR224 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April 24,
2018, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR224, the 2nd Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna
District, Bangkok Metropolis, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We appoint and empower the proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at this meeting in the following manner:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
The proxy is empowered to vote the entire shares held and entitled to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
The proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows:
 หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
Ordinary Share
share(s), entitled to cast
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
Preferred Share
share(s), entitled to cast
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
เสี ยง
Total number of votes entitled to cast is
vote(s)
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
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เสี ยง
vote(s)
เสี ยง
vote(s)
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วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1. Elaborate on the matter informed by the chairman
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
2. To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2017
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560
3. To consider and acknowledge the report on the Company’s operating results for the year 2017
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
4. To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2017
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผล สาหรับปี 2561
5. To consider and approve the appropriation of the profit and the dividend payment for the year 2018
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
6. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 การแต่ งตั้งกรรมการทั้งชุ ด / To consider and elect directors as a group at once
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 การแต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล / To consider and elect each director individually
1. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นายธนชาติ นุ่มนนท์ / Mr Thanachart Numnonda (กรรมการอิสระ/Independent director)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นายสิ ทธิชยั ลีเกษม / Mr.Sittichai Leekasem (กรรมการ/ director)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
3. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช/ Mr.Saengpet Tantaatipanit (กรรมการ/ director)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
7. To consider and approve the director’s remuneration for the year 2018
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2561
8. To consider and approve the appointment of the auditors and fixing their remunerations for the year 2018
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษทั
9. To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ ามี)
11. To consider other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่
ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except where of the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be deemed to be the
actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed
(



วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษทั ยูทิลติ ี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด จากบริษทั พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
และรายการที่เกีย่ วโยงกัน
10.To consider and approve the assets acquisition on ordinary shares of Utility Business Alliance company limited from PPM
Engineering and Trading company limited and connected transactions

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy



)
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หมายเหตุ / Remark
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ื อหุ ้นที่ ปรากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นให้เท่านั้น
This Form C is only used in the case that the shareholder of record is a foreign shareholder whose shares are taken of by the custodian in
Thailand.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Required supporting documents:
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf of the shareholder
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business
3. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to several proxies to
severally vote.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติ มได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matters in the attached supplemental to this
Form C.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Continuation Page of Proxy Form C.

ในการประชุ มสามัญผู้ถื อหุ้ นประจาปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุ ม MR224 ชั้น 2 ศู นย์นิ ทรรศการและการ
ประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย
For the 2018 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on April 24, 2018, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR224, the 2 nd
Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Metropolis, Thailand or such other
date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่ อง
Re :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
เรื่ อง
Re :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
เรื่ อง
Re :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes

เสี ยง
votes

เสี ยง
votes



วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)



การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8

รายชื่ อและรายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการอิสระ
ทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ชื่ อ-นามสกุล

: นายธนชาติ นุ่มนนท์

ตาแหน่ ง

: ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 53 ปี

ทีอ่ ยู่

: 44/280 หมู่บา้ นภัสสรเพรสทีจ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงประเวศน์ เขตประเวศน์ กรุ งเทพมหานคร 10250

ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

ชื่ อ-นามสกุล

: นางจันทร์จิรา สมัครไทย

ตาแหน่ ง

: กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบเทน

อายุ

: 47 ปี

ทีอ่ ยู่

: 22/320 หมู่ 4 ตาบลบึง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มี
ชื่ อ-นามสกุล

: นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตาแหน่ ง

: กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบเทน

อายุ

: 44 ปี

ทีอ่ ยู่

: 289/306 The Base Condomenium ตึกเอ ซอยอ่อนนุช 1/1
ถ.สุขมุ วิท77 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพ 10110

ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มี
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 10

แผนทีข่ องสถานทีจ่ ัดงานประชุ มผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
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แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 11

เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้จดั ทำรำยงำนประจำปี 2560 ที่ มีขอ้ มูลตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทรำบถึงกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ในรู ปแบบ CD-ROM (ภำษำไทย) และได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อ
เชิญประชุมฉบับนี้แล้ว
ทั้งนี้ หำกท่ ำนผูถ้ ื อหุ ้น มี ค วำมประสงค์จะขอรั บ รำยงำนประจ ำปี 2560 ที่ ได้จ ัดพิ ม พ์ในรู ป แบบรู ป เล่ มโดยมี เนื้ อหำ
เช่นเดียวกันกับ CD-ROM โปรดแจ้งรำยละเอียดผ่ำนช่องทำงตำมที่ระบุดำ้ นล่ำงมำยังบริ ษทั เพื่อจัดส่ งให้ ท่ำนตำมควำมประสงค์
ต่อไปด้วย
ข้ำพเจ้ำ ชื่อ
ที่อยู่

นำมสกุล

หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อีเมล์

มีควำมประสงค์ขอรับเอกสำรดังต่อไปนี้ ( กรุ ณำทำเครื่ องหมำยในช่อง □)
รายงานประจาปี 2560
□
รู ปเล่ม (ฉบับภำษำไทย)
ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถส่งรำยละเอียดกำรขอรับเอกสำรมำยังบริ ษทั หรื อติดต่อขอรับได้ที่ :
เลขานุการบริษัท
บริ ษทั สยำมอีสต์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 15/1 ถนนทำงหลวงระยองสำย 3191 ตำบลห้วยโป่ ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150
หรื อ

โทรศัพท์หมำยเลข (66)3868-2540

หรื อ

โทรสำรหมำยเลข (66)3868-2539

หรื อ

อีเมล์: info@siameastsolutions.co.th

โดยผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิขอรับรำยงำนประจำปี 2560ได้ท่ำนละ 1 เล่ม
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