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ที่ สอ. 027/62
วันที่ 11 เมษำยน 2562
ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท สยำมอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
1. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. รำยงำนประจำปี 2561 และงบกำรเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
3. รำยนำมและประวัติของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมกำรและประวัติบุคคลที่ได้รับกำรเสนอ
ชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรใหม่
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
5. คำชี้แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ และรำยกำรเอกสำรและหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องนำมำ
แสดงในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
6. ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
8. ข้อมูลกรรมกำรอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ตั้งสถำนที่ประชุม
10. แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจำปี 2561
ด้วยคณะกรรมกำรของบริษัท สยำมอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ในวันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง MR 214 ศูนย์นิทรรศกำรและกำร
ประชุมไบเทค ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุม
ดังต่อไปนี้
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
บริษัทกำลังดำเนินกำรเข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) มีภำรกิจในกำรสร้ำงควำมร่วมมือของภำคธุรกิจให้เกิดกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นในวงกว้ำง โครงกำร CAC เป็นโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) เพื่อร่วมเป็นเครือข่ำยของภำคเอกชนในกำรประกอบธุรกิจที่โปร่งใส นำไปสู่ควำม
ยั่งยืนของธุรกิจในระยะยำว
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ความเห็นของคณะกรรมการ
หมายเหตุ

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นกำรเหมำะสม จึงเห็นสมควรให้ที่
ประชุมได้รับทรำบกำรเข้ำเป็นแนวร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC)
มติในวำระนี้เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
บริษัทได้จัดทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2561
และได้ ดำเนิ น กำรจัดส่ ง ส ำเนำรำยกำรประชุ ม ดั ง กล่ ำวให้แ ก่ตลำดหลั กทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทยและกระทรว งพำณิ ชย์ตำม
ระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด พร้อมเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซด์ของบริษัท (www.siameastsolutions.com) รำยละเอียดปรำกฎตำมสิ่งที่
ส่งมำด้วย 1 คณะกรรมกำรจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรเห็นว่ำ บริษัทได้บันทึกรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 ไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือ
หมายเหตุ
หุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561
บริษัทได้สรุปผลกำรดำเนินงำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ไว้ในรำยงำนประจำปี 2561 แล้ว โดยมีรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 เพื่อรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2561
ดังกล่ำว
มติในวำระนี้ไม่ต้องได้รับกำรลงคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้น เนื่องจำกเป็น
หมายเหตุ
วำระเพื่อรับทรำบ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรทำงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งได้ผ่ำน
กำรตรวจสอบจำกผู้ส อบบั ญ ชี รับอนุ ญ ำตและได้ ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้ ง ได้ รับอนุ มั ติ จ ำก
คณะกรรมกำรแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจำรณำอนุมัติ โดยมีรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่ง
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หมายเหตุ

ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท และได้รับ
กำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว
มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล สาหรับปี 2561
ตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และตำมข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่ร้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120,000,000 บำท และมีทุนสำรองก่อนกำรจัดสรรตำมกฎหมำยเป็น
จำนวน 5,102,434.28 บำท คิดเป็นร้อยละ 4.26 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2560 ซึง่ ยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
โดยจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีกำไรสุทธิเฉพำะกิจกำร
ทั้งสิ้น 19,772,245.43 บำท ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงิน
กำไรจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ฯ เป็นทุนสำรองตำมกฎหมำย จำนวนทั้งสิ้น 988,612.27 บำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของ
กำไรสุทธิตำมงบกำรเงินของบริษัท ฯ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 โดยภำยหลังจำกกำรจัดสรรเงิน
กำไรจำนวนดังกล่ำวเป็นทุนสำรองตำมกฎหมำย บริษัทจะมีทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวนทั้งสิ้น 6,091,046.55 บำท ซึ่งคิดเป็น
อัตรำร้อยละ 5.08 ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
อนึ่ง เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ภำยหลังจำก
หักภำษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,772,245.43 บำท และไม่มียอดขำดทุนสะสม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ฯ
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 9,600,000.00 บำท ในอัตรำ
หุ้นละ 0.04 บำทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 48.55 ของกำไรสุทธิหลังจำกหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตำม
กฎหมำย ตำมงบกำรเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเป็นไปตำมนโยบำย
กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทที่ระบุว่ำบริษัทจะจ่ ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภำยหลังจำกหักภำษีและทุน
สำรองตำมกฎหมำยแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมี
รำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนำคม 2562 (Record
Date) โดยบริษัทกำหนดจ่ำยเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภำคม 2562
อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลข้ำงต้นยังมีควำมไม่แ น่นอนและไม่อำจดำเนินกำรได้จนกว่ำจะได้รับอนุมัติจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
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ตำรำงเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผล
ปี

กาไรสุทธิ

จานวนหุ้นที่จ่ำย

จ่ายปันผล

กาไร (บาท:หุ้น)

คิดเป็นร้อยละของ
กาไรสุทธิ

2560

34,742,211.63

240,000,000.00

14,400,000.00

0.06

41.00

2561

19,772,245.43

240,000,000.00

9,600,000.00

0.04

48.55

ความเห็นของคณะกรรมการ

หมายเหตุ

คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิและกำรจ่ำยเงินปันผล สำหรับผล
กำรดำเนินงำน ประจำปี 2561 ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น
มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 17. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวน
กรรมกำรในขณะนั้น และกรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำก
กัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุ ดนั้นเป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง โดยกรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่ง
ตำมมำตรำนี้ อำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นี้ มีจำนวน 2 คน จำกจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด 6 คน ซึ่งเท่ำกับอัตรำหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด ดังมีรำยชื่อดังนี้
1.
นำงสำวอรสำ วิมลเฉลำ กรรมกำร
2.
นำงจันทร์จิรำ สมัครไทย กรรมกำรอิสระ
อนึ่ง นำยวิชัย ไม้แก่นสำร ได้แจ้งควำมประสงค์ขอลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรโดยมีผลเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2562 จึง
เห็นสมควรเสนอชื่อ นำงสำวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ ซึ่งผ่ำนกำรเสนอชื่อคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรสรรหำเข้ำดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมกำรแทน นำยวิ ชั ย ไม้ แ ก่ น สำร เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท เนื่ อ งจำกเป็ น บุ ค คลดั ง กล่ ำ วมี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถที่เหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่งเพื่อปฎิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทต่อไป
ทั้ ง นี้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกำสให้ สิ ทธิ ผู้ถื อ หุ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลเข้ ำรั บกำรพิ จ ำรณำเลื อ กตั้ ง เป็ นกรรมกำร ตั้ ง แต่ วั น ที่ 4
ธันวำคม 2561 ถึง วันที่ 31 มกรำคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรได้ พิ จ ำรณำบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ กำรเสนอชื่ อ ในครั้ ง นี้ ไ ด้ ผ่ ำ น
กระบวนกำรกลั่ น กรองของคณะกรรมกำรบริ ษั ท แล้ ว ว่ ำ มี คุ ณ สมบั ติ ที่
-4-

เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์พิจำรณำจำก
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหมำะสมกับลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมกำรที่อ อกจำกตำแหน่ง ตำมวำระ
และได้รับกำรเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตลอดจนมีทัศนคติที่
ดีต่อองค์กร สำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนิ น กิ จ กำรของบริ ษัท และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ำมตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
บริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ ง ที่ ไ ด้ มี ก ำรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี
กำรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม) ตลอดจนประกำศที่ เกี่ ยวข้ องและส ำหรั บผู้ที่จ ะดำรง
ตำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติควำมเป็นกรรมกำรอิสระ
ครบถ้วนตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ
กำรคัดเลือกกรรมกำรได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรของ
บริษัท โดยได้พิจำรณำคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อตำมหลักเกณฑ์
กำรสรรหำของบริษัท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมกำรดังนี้
• นำงสำวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ เข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรแทน
นำยวิ ชั ย ไม้ แ ก่ น สำร ซึ่ ง แสดงควำมประสงค์ ข อลำออกจำก
ตำแหน่งกรรมกำร โดยให้เข้ำดำรงต ำแหน่ งภำยหลั งได้รั บ กำร
อนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อไป
• นำงสำวอรสำ วิมลเฉลำ กรรมกำรให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่ งอีก
วำระหนึ่ง
• นำงจันทร์จิรำ สมัครไทย กรรมกำรอิสระให้กลับเข้ำดำรง
ตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง
ลำดับ
1.
2.

ชื่อ-นำมสกุล
นำงสำวอรสำ วิมลเฉลำ
นำงจันทร์จิรำ สมัครไทย

ตำแหน่ง
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ

ดำรงตำแหน่ง
3 ปี
3 ปี

เข้ำร่วมประชุม 2561
6/6
6/6

โดยมีประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ปรำกฏ
ตำมสิ่ ง ที่ ส่ ง มำด้ ว ย 3 ซึ่ ง ได้ จั ดส่ ง ให้ ผู้ถื อ หุ้ น ทุ ก ท่ ำนพร้ อ มหนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุมฉบับนี้
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หมายเหตุ
มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ำมมิให้บริษัท
จ่ำยเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมกำร เว้นแต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22.
ได้กำหนดให้กรรมกำรบริษัทมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล เบี้ ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมที่ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองใน
สำม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม โดยอำจกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจำนวนแน่นอนหรือวำง
เป็นหลักเกณฑ์เฉพำะ และจะกำหนดไว้เป็นครำวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำง
อื่นก็ได้ นอกจำกนี้ กรรมกำรบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ข้ำงต้น จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรที่ ได้รับกำรแต่งตั้งมำจำกพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัทในอันที่จะได้ รับ
ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัท
ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนได้ดำเนินกำรสำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภท
ธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนที่สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เพื่อพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมกำรประจำปี 2562 ดังมีรำยละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน

2561

เบี้ยประชุมคณะกรรมกำร
- ประธำนกรรมกำรบริษัท (บำท/ครั้ง)
- กรรมกำรบริษัท (บำท/คน/ครั้ง)
เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (บำท/ครั้ง)
- กรรมกำรตรวจสอบ (บำท/คน/ครั้ง)
ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบรำยเดือน
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (บำท/เดือน)
- กรรมกำรตรวจสอบ (บำท/คน/เดือน)
เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน (บำท/ครั้ง)
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2562

15,000
10,000

15,000
10,000

12,000
10,000

12,000
10,000

28,000
20,000

28,000
20,000

12,000

12,000

- กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน (บำท/คน/ครั้ง)

10,000

10,000

ทั้งนี้ นำยแสงเพชร ตันทะอธิพำนิช กรรมกำรบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสละ
สิทธิ์ที่จะได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนของ
บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

หมายเหตุ

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2562 พิจำรณำอนุมัติกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี
2562 ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี ของ
บริษัททุกปี ปี โดยผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เสนอให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด เป็นสำนักงำนสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ทำกำรตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทในปี 2562 โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้
- นำงสำวสุภำภรณ์ มั่งจิตร
เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมำแล้ว 4 ปี
- นำงสุวิมล
กฤตยำเกียรณ์ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมำแล้ว 4 ปี
- นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมำแล้ว 4 ปี
โดยผู้สอบบัญชีดังกล่ำวข้ำงต้นมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์และไม่มีควำมสัมพันธ์และ/หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ ำวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
กำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระแต่อย่ำงใด
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรำยนำมข้ำงต้น ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรำยอื่นของบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ำทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้
ในส่วนค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำถึงปริมำณงำนกำรสอบทำนและตรวจสอบงบ
กำรเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บำท ต่อปี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ค่าตอบแทน
ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ปี 2560 (บาท)
1,165,000
ไม่มี
-7-

ปี 2561 (บาท)
1,200,000
ไม่มี

เสนอปี 2562 (บาท)
1,000,000
ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ

หมายเหตุ

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจำรณำ
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่ำสอบบัญชีตำมรำยละเอียดที่เสนอ
ข้ำงต้น
มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 วาระอื่นๆ
บริษัทกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนำคม
2562 อนึ่ ง บริ ษัทได้ เผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น พร้ อ มเอกสำรประกอบกำรประชุ ม ไว้ บนเว็ บไซต์ ข อง บริ ษัทที่
www.siameastsolutions.com ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 5 เมษำยน 2562 จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษำยน 2562 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง MR 214 ศูนย์นิทรรศกำรและกำร
ประชุมไบเทค ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร แผนที่สถำนที่จัดประชุม ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
9
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุมและ
ออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำงชำติซึ่งแต่งตั้ง ให้คั ส
โตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รำยละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรำกฏตำมสิ่ง
ที่ส่งมำด้วย 7 เพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีควำม
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมกำรอิ สระของบริษัท ดังมีรำยชื่อ และรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 7 เพื่อเข้ำร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยขอควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสำรประกอบกำรมอบ
ฉันทะมำยังบริษัทภำยใน 18 เมษำยน 2562โดยส่งมำที่เลขำนุกำรบริษัท บริษัท สยำมอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน) เลขที่ 15/1
ถนนทำงหลวงระยองสำย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษำคำชี้แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องนำมำ
แสดงในวันประชุม และขั้น ตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 5
และสิ่งที่ส่งมำด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินกำรประชุมตำมข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นปรำกฏตำมสิ่งที่ส่ง
มำด้วย 4 และเพื่อให้กำรลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นฯ เป็นไปด้วยควำมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้
ท่ำนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนมำในวันประชุมด้วย บริษัทจะเปิดให้ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลำ 7.30 น.ของวันประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง MR 214 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบ
เทค ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และ
สถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น
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ขอแสดงควำมนับถือ

ดร.ธนชำติ นุ่มนนท์
ประธำนกรรมกำร

หมำยเหตุ ผู้ถื อ หุ้ น ท่ ำนใดมี ค วำมประสงค์ จ ะขอรั บรำยงำนประจ ำปี 2561 ในรู ปแบบหนั ง สื อ โปรดกรอกรำยละเอี ย ดใน
แบบฟอร์มซึ่งได้แนบมำพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 10 แล้วส่งโทรสำร (Fax) ไปที่หมำยเลข
038-682-539
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
เอกสารประกอบวาระที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ของ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุม M222-223 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุ ม เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.55 น. ณ ห้ อ งประชุ ม MR 224 ชั้ น 2 ศู น ย์ นิ ท รรศการและการประชุ มไบเทค
กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการ
ประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม ”)
ผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถื อ
หุ้นประจาปี 2561 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในขณะที่เปิดการประชุม รวมทั้งสิ้น 50 ราย
นับรวมจานวนหุ้นได้ 182,975,213 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.2397 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกาหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
ต่อ มาเมื่อ ได้ด าเนิ นการประชุ มในวาระที่ 1 ผ่านไปแล้วได้ มีผู้ถือ หุ้ นเข้ าประชุ มเพิ่ ม เติ มเป็ น จานวน 62 คน รวมเป็นจานวนหุ้ น ได้
184,064,917 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.6937 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และภายหลังจากการลงมติวาระที่ 3 ผ่านไป ได้มีผู้ถือหุ้น
เข้าประชุมเพิ่มเติมเป็นจานวน 66 คน รวมเป็นจานวนหุ้นได้ 184,847,818หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0199 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของ
บริษัท
ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดาเนินการประชุมได้กล่าวแนะนากรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1.ดร. ธนชาติ
2.นางสาวอรสา
3.นายแสงเพชร
4.นายวิชัย
5.นางจันทร์จิรา

นุ่มนนท์
วิมลเฉลา
ตันทะอธิพานิช
ไม้แก่นสาร
สมัครไทย

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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6.นางสาวจิรนาถ

สุมานนท์

7.นายสิทธิชัย

ลีเกษม

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เข้าร่วมประชุม คือ
1.นางสาวสุภาภรณ์
มั่งจิตร
ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทจาก บริษัท พิสุทธิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ
1.นายพิสุทธิ์
รักวงษ์
2.นางสาวนาลันทา
ทองหอม
3.นางสาวศุภิสรา
จตุรพิธเจริญ
บริษัทได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1.นางสาวฉันท์ชนา
รัตโนภาส
ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งว่า สาหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทได้ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) สาหรับการลงทะเบียนและนับคะแนน
เสียง จากนั้น ผู้ดาเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อนึ่ง การประชุมในวันนี้มีพยานในการนับคะแนนคือ นางสาวปัทมา บุญหอมชื่น และ นางสาวพรรณ
ทิพา สุขศิริ
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่ วม
ประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดในข้อบังคับบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบี ยบวาระที่ปรากฏ
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริษัท
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังประชารัฐ เครือข่ายอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัย
ทุจริตของบริษัท อันเป็นนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาล
และได้ร่วมเป็นเครือข่ายภาคเอกชนที่แจ้งเบาะแสการทุจริตของระบบราชการ
หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2560 และได้ดาเนินการจัดส่งสาเนารายการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
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และกระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของบริษัท (www.siameast.co.th)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ได้ถูกบันทึกไว้ถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ผู้ดาเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอแนะในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
คะแนนเสียง(โหวต)
ร้อยละ
เห็นด้วย
184,064,917
100.00
ไม่เห็นด้วย
00.00
งดออกเสียง
00.00
บัตรเสีย
00.00
ทั้งหมด (62 คน)
184,064,917
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการประจาปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัด การ เป็นผู้นาเสนอต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของคณะกรรมการประจาปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช รายงานสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้น
ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ที่ประชุม/ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือ สอบถามข้อมูล สรุปได้ดังนี้
นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่ทางผู้บริหารกล่าวถึงธุรกิจของบริษัทว่าส่วนหนึ่ง
พึ่งพิงธุรกิจ Oil & Gas อยากสอบถามว่าทางท่านมองว่าทาง Oil & Gas มีแนวโน้มทางธุรกิจอย่างไรและจะส่ง ผล
อย่างไรต่อเราในอนาคต
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ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ตาแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง
ว่า ทางบริษัทเราประเมินว่า Oil & Gas ได้ผ่านจุดต่าสุดไปแล้ว ดังสังเกตได้จากราคาน้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นหรือถ้า
สังเกตใกล้ตัว จากบริษัท ปตท. หรือ ปตท.สผ. หรือ PTTGC กลุ่มนี้เริ่มมีการขยับตัวทาโครงการ ซึ่งบางโครงการได้
ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และทางธุรกิจของบริษัทก็ได้รับความต้องการอย่างมาก เมื่อเทียบกับ 2 ปีที่แล้ว ดังนั้น จึง
น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีในการปรับตัว โดยบริษัทเห็นว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกสาหรับธุรกิจของสยามอีสต์
นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า มีสองคาถามจะสอบถามทางผู้บริหาร คาถามแรก
เกี่ยวกับนโยบายของทางรัฐบาลที่ส่งเสริมทางด้าน EEC บริษัทได้เล็งเห็นทางด้านนี้หรือไม่ หรือมีแนวโน้มที่จะ
แข่งขันอย่างไร และคาถามที่สอง ขอสอบถามเป็นความรู้ว่า สยามอีสต์ กับ สยามราชธานี มีความเกี่ยวข้องอย่างไร ถือ
ว่าบริษัท สยามราชธานี จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของบริษัทสยามอีสต์หรือไม่
ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ตาแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง
ในคาถามแรกว่า ขอตอบคาถามในเบื้องต้นว่า ทางเรามองว่ามันเป็นโอกาสของสยามอีสต์ ซึ่งในตอนนี้หรือในปีนี้
อาจจะยังไม่เห็นภาพชัด แต่ในปีหน้าหากภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนและภาพชัดเจนขึ้น การก่อสร้างเริ่มลงทุนมากขึ้น
โครงการต่างๆเริ่มทยอยประกาศ บริษัทเชื่อว่า บริษัทจะมีโอกาสในการสร้าง ซึ่งจะกล่ าวต่อไป แต่ถือว่าเป็นปัจจัยเชิง
บวกในระยะกลาง
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอรสา วิมลเฉลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในคาถามที่สอง
ว่า สยามราชธานี กับ สยามอีสต์ ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจเลย เพราะฉะนั้นบริษัท สยามราชธานี จากัด (มหาชน)
จึงไม่ใช่บริษัทแม่ของบริษัทในการดาเนินธุรกิจ แต่ความสัมพันธ์ในด้านพี่น้อง ยังมีอยู่เต็มร้อย
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช จึงนาเสนอรายละเอียด
นโยบาย EEC ของทางรัฐบาลให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ที่ประชุม/ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือ สอบถามข้อมูล สรุปได้ดังนี้
นางสาววีณา กิจเวคิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ลักษณะงานของสยามอีสต์เหมือนกับลักษณะงานของ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน) หรือไม่
ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ตาแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง
ว่า กรณีนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่ทาธุรกิจใกล้เคียงกัน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จากัด (มหาชน) จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านระบบดับเพลิงทั่วประเทศไทย แต่บริษัทจะชานาญงานในด้านอุตสาหกรรม โดยจะมีหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์
และมีฐานอยู่ทางภาคตะวันออก
นางสาววีณา กิจเวคิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ลักษณะธุรกิจของเรามีคู่แข่งหรือไม่ และ
สามารถบอกรายชื่อให้ทราบได้หรือไม่
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ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ตาแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง
ว่า เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีอยู่หลายกลุ่มมาก แต่ละกลุ่มจะมีคู่แข่งต่างกันไป อาทิเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊ม คู่แข่งก็จะ
เป็น บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งจะทาการผลิตปั๊มภายใต้แบรนด์ เอบาร่า ส่วนทางเราจะเป็นตัวแทนการจัด
จาหน่ายรายใหญ่ของปั๊มแบรนด์กรุนฟอส ซึ่งเป็นงานปั๊มน้าเหมือนกัน หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม คู่ค้าของเรา
ก็จะเป็น บริษัท เฮงเค็ล(ไทยแลนด์) จากัด หรือน้ายาสาหรับการซ่อมบารุงหรือสาหรับสายการผลิต คู่แข่งคือ กาว
ยี่ห้อทรีบอนด์ หรือ 3เอ็ม

หมายเหตุ
วาระที่ 4

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระ
ถัดไป
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ มอบหมายให้นายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นาเสนอ
รายละเอียดของงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ที่ประชุมทราบ นายวิชัย ไม้แก่นสาร
ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชน
จากัดฯ”) มาตรา 112 และข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท กาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี
ในการนี้ บริษัทได้จัดทางบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามงบ
การเงินสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อ มกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ว งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ที่ประชุม/ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือ สอบถามข้อมูล สรุปได้ดังนี้
นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทมีฐานะทางการเงินมั่นคง และในเอกสารแนบได้
แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวซึ่งนาไปฝากประจา 5 เดือน โดยได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในจานวน
เล็กน้อย ทางบริษัทมีแผนจะดาเนินการหรือลงทุนกับเงินส่วนนี้อย่างไร
ประธานฯ มอบหมายให้นายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่า
บริษัทมีแผนจะทาการศึกษาในการลงทุนเพิ่มเติมและนาเงินส่วนนี้มาสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจ ซึ่งในการ
ลงทุนต้องอาศัยการศึกษาวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน โดยมีการดาเนินงานไปบ้างแล้ว ซึ่งจะเรียนให้ท่านทราบในวาระถัดไป
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า มีการระดมทุนในตลาด IPO วันที่ 6-8ราคาหุ้นละ 2.45 บริษัท
ได้เงินมาหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นเงินประมาณ 142.59 ล้านบาท จากนั้นก็มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ฯว่ามีการใช้
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เงินไป ตามรายงานเมื่อวันที่ 30 มกราคม ถามว่าเงินตรงนี้อีก 102.59 ล้านบาท ยังไม่ได้ใช้ไป อธิบายเหตุผลได้หรือไม่
ประธานฯ มอบหมายให้นายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่า
เงินจานวน 102.59 ล้านบาท เป็นเงินที่ไม่ได้นิ่งอยู่กับที่ โดยบริษัทได้นาเงินส่วนหนึ่งไปขยายธุรกิจจัดสร้าง workshop
ซึ่งได้รายงานไปแล้วว่าบริษัทได้ใช้เงินไปประมาณ 40 ล้านบาท และอีกส่วนบริษัทได้นาเงินไปหมุนเวียนมาใช้ในการ
ดาเนินงานของบริษัท ส่วนส่วนต่างที่เหลือ ทางบริษัทก็มองถึงโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งในการลงทุนตอนนี้ต้อง
มองด้วยความรอบคอบและให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยในขณะนี้กาลังดาเนินอยู่
นางสาววีณา กิจเวคิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในเอกสารแสดงว่าบริษัทโอนอาคารไปเป็นสินทรัพย์
บนพื้นที่เช่าระยะยาว อยากสอบถามว่าพื้นที่ที่กล่าวถึงนี้ หมายถึงพื้นที่เช่าบริเวณใด แล้วเหตุใดต้องเช่าพื้นที่ และใคร
เป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว
ประธานฯ มอบหมายให้นายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า พื้นที่ตั้ง
บริษัทที่อยู่ที่จังหวัดระยอง ริมถนน 3191 พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ บริษัทได้ทาการเช่าพื้นที่จากนายเกริก ลีเกษม มีสัญญา
เช่าประมาณ 20 ปี โดยในปี 2559 มีการใช้พื้นที่ประมาณร้อยละ 50 ทางขวามือโดยปลูกสร้างอาคาร 2 อาคาร ส่วนอีก
ครึ่งหนึ่งยังคงว่างอยู่ บริษัทเล็งเห็นว่าจะนามาทาประโยชน์ โดยก่อสร้างคลังสินค้าและอาคารศูนย์วิศวกรรมหรือที่เรา
เรียกว่า workshop เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดาเนินการธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจงานบริการที่จาเป็นต้องมี workshop
นางสาววีณา กิจเวคิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า แสดงว่าเมื่อสร้างเสร็จก็จะโอนอาคารไป
เป็นสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวใช่หรือไม่ หมายความว่าจะโอนไปให้คนอื่นใช่หรือไม่
ประธานฯ มอบหมายให้นายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า การโอน
อาคารไปเป็นสินทรัพย์บนพื้นที่ระยะยาว จะโอนไปเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ซึ่งตอนนี้สัญญายังไม่สิ้นสุด และอาจจะมี
การต่อสัญญาต่อไป ตามกฎหมายว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ทรัพย์สินบนพื้นที่เช่าต้องตกเป็นของเจ้าของที่ดิน
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ทั้งหมด (66 คน)

คะแนนเสียง(โหวต)
184,847,818
184,847,818
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ร้อยละ
100.00
00.00
00.00
00.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปันผล สาหรับปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดาเนินการประชุมเป็นผู้นาเสนอรายละเอียดของการจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปันผล สาหรับ
ปี 2560 ต่อที่ประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชนจากัดฯ มาตรา 116 และ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ
45 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120,000,000 บาท และมีทุนสารองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็น
จานวน 3,306,372.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผล
การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท มี ก าไรสุ ท ธิ ทั้ ง สิ้ น
34,742,211.63 บาท
ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงาน
ของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย จานวนทั้งสิ้น
1,796,061.70 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.17 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท โดยภายหลังจากการจัดสรรเงิน
กาไรจานวนดังกล่าวเป็นทุนสารองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสารองตามกฎหมายจานวนทั้งสิ้น 5,102,434.28บาท
ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.25 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯมีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานสาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสารองตามกฎหมายแล้วเป็นจานวนทั้งสิ้น 34,742,211.63 บาท และไม่
มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่
เกิน 14,400,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 41 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและเงินทุนสารองตามกฎหมาย ตามงบการเงินสาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ระบุว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของกาไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสารองตามกฎหมายแล้ว
ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจะจ่าย ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9
มีนาคม 2561 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกาไรและจ่ายปันผล สาหรับปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ทั้งหมด (66 คน)

คะแนนเสียง(โหวต)
184,847,818
184,847,818

ร้อยละ
100.00
00.00
00.00
00.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดาเนินการประชุมเป็นผู้นาเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระต่อที่ประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ.บริษัทมหาชนจากัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17
กาหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็นจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการในขณะนั้น และจานวนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในการประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 นี้ มีจานวน 3 คน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายชื่อดังนี้
1.
ดร.ธนชาติ
นุ่มนนท์
กรรมการ/กรรมการอิสระ
2.
นายสิทธิชัย
ลีเกษม
กรรมการ
3.
นายแสงเพชร
ตันทะอธิพานิช
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะออกจากตาแหน่งทั้งสามท่าน เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทางานที่ดี มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดาเนินกิจการของบริษัทได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพรบ. บริษัทมหาชนจากัดฯ และพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง และสาหรับผู้ที่จะดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสาหรับการเป็นกรรมการ
อิสระครบถ้วนตามคานิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอีย ดเดียวกันกับที่ระบุในข้อกาหนดของสานักงาน
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คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้อ งออกจากตาแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้
รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 6.1

มีมติแต่งตั้ง ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ เป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
คะแนนเสียง(โหวต)
ร้อยละ
เห็นด้วย
184,144,618
99.6169
ไม่เห็นด้วย
00.00
งดออกเสียง
703,200
0.3804
บัตรเสีย
00.00
ทั้งหมด (66 คน)
184,847,818
100.00

วาระที่ 6.2

มีมติแต่งตั้ง นายสิทธิชัย ลีเกษม เป็น กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
คะแนนเสียง(โหวต)
เห็นด้วย
184,200,618
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
647,200
บัตรเสีย
ทั้งหมด (66 คน)
184,847,818

วาระที่ 6.3

ร้อยละ
99.6499
00.00
0.3501
00.00
100.00

มีมติแต่งตั้ง นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช เป็น กรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
คะแนนเสียง(โหวต)
ร้อยละ
เห็นด้วย
184,200,618
99.6499
ไม่เห็นด้วย
00.00
งดออกเสียง
647,200
0.3501
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บัตรเสีย
ทั้งหมด (66 คน)

184,847,818

00.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระที่ 6.1 ถึง 6.3 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดาเนินการประชุมเป็นผู้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ต่อที่ประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กาหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กาหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะ
กาหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น
จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ดาเนินการสารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ใน
ประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคานึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนาเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสาหรับกรรมการประจาปี 2561 ดังมี
รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน

2560

2561

• ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)
• กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

15,000
10,000

15,000
10,000

•
•

12,000
10,000

12,000
10,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)
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ค่าตอบแทน

2560

2561

• ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)
• กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

25,000
18,000

28,000
20,000

•
•

12,000
10,000

12,000
10,000

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)

ทั้งนี้ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช และนายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสละสิทธิที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561bด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ทั้งหมด (66 คน)

คะแนนเสียง(โหวต)
184,839,618
8,200
18,847,818

ร้อยละ
99.9956
00.00
0.0044
00.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดาเนินการประชุมเป็นผู้นาเสนอรายละเอี ยดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
ผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ที่กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เ นชั่นแนล จากัด เป็นสานักงานสอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2561 และ
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แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี
2561 โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้
1) นางสาวสุภาภรณ์
มั่งจิตร
เลขทะเบียนผู้สอบ 8125
2) นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ์
เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
3) นางสาวสมจินตนา
พลหิรัญรัตน์
เลขทะเบียนผู้สอบ 5599
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เข้าทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้
ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบ
บัญชีที่เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดาเนินงานที่สอดคล้องกับปริมาณการสอบทานและการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัท ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานการสอบ
ทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว ประกอบกับโดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น มีคุ ณสมบัติไ ม่ ขั ด กั บ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าสอบ
บัญชีสาหรับบริษัทฯ เป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอ นุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ทั้งหมด (66 คน)

หมายเหตุ

คะแนนเสียง(โหวต)
184,839,618
8,200
184,847,818

ร้อยละ
99.9956
00.00
0.0044
00.00
100.00

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดาเนินการประชุมเป็นผู้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ประจาปี 2561
ผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พรบ. บริษัทมหาชนจากัดฯ มาตรา 100 ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความ
สะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ น เหตุ ท าให้ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 31 ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรา 100 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 31 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 โดยให้
ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจาปีภายในสี่(4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุ มผู้ ถื อ หุ้ น คราวอื่ น นอกจากวรรคหนึ่ ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือ หุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
(1/5) ของจ านวนหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ ทั้ ง หมด หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น
จานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสิ บ (1/10) ของจ านวนหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้
ทั้ ง หมดจะเข้ า ชื่ อ กั น ท าหนั ง สื อ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผู้ถือ หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อ ง
ระบุ เ หตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เ รี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
สามัญประจาปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิส ามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ หุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทา
หนั ง สื อ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การประชุม
วิสามัญเมื่อ ใดก็ได้ แต่ต้อ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จั ดให้ มีก ารประชุ มภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคน
อื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็นที่เกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
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ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน

ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจานวนผู้ถื อหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 วรรค
หนึ่ง ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ที่ประชุม/ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือ สอบถามข้อมูล สรุปได้ดังนี้
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า อยากขอคาแนะนาในส่วนของข้อกฎหมาย ในการเรียก
ประชุม ตามบทบัญญัติให้อานาจผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนรวมกันถือหุ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 คาถามคือ หากเรียก
แล้วมีผู้มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นจะเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายในการเรียกประชุมใช่หรือไม่ หากมีการเรียก
ครั้งที่สอง คาถามคือใครเป็นคนเสียค่าใช้จ่าย หากไม่ครบองค์ประชุมอีก
ประธานฯ มอบหมายให้นายพิสุทธิ์ รักวงษ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงว่า สาหรับบทบัญญัตินี้ได้ถูกแก้โดย
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งกรณีที่เสนอร่างแก้ไขข้อบังคับไว้เช่นนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้ถือหุ้น
รายย่อยใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเพื่อทาการเรียกประชุม แต่ไม่สามารถดาเนินการประชุมโดยเหตุไม่ครบองค์ประชุมส่งผล
ให้ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเกิ ด ขึ้ น แก่ ท างบริ ษั ท อย่ า งไม่ ส มควร ซึ่ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ความเหมาะสมและดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการว่าจะจัดการประชุมในรูปแบบใด การเชิญประชุมในแต่ละครั้งเนื่องจากเป็นบริษัทมหาชนจากัด ทาให้มี
ค่าใช้จ่ายอยู่จานวนหนึ่งอันจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งในส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ยังไม่ชัดเจน ซึ่งต้องให้ทาง
เลขานุการกับทางกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบคาถาม
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า ขอรายละเอียดเป็นตัวเลขโดยประมาณสาหรับค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับเอกสารสาหรับการประชุมได้หรือไม่
ประธานฯ มอบหมายให้นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงว่า ขึ้นอยู่กับเอกสารที่เราส่งไปดาเนินการ
เรียกประชุมซึ่งมีรายละเอียดจานวนมาก ซึ่งน่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท สาหรับการ
จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ในการประชุม
นางสาวอรสา วิมลเฉลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาหรับการจัดทาเอกสาร
มีขั้นตอนของการจัดพิมพ์ และจัดเตรียมเนื้อหาเอกสาร ทั้งหมดนี้เราต้องจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพื่อ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาในเอกสารอันเป็นค่าใช้จ่ายแฝง สาหรับค่าใช้จ่ายที่ทางฝ่ายเลขานุการแจ้งเป็นส่วนของค่า
พิมพ์เอกสาร แต่ยังมีกระบวนการในการผลิตที่จะต้องจ้าง ตามสาระเนื้อหา และบางเรื่องก็จาเป็นต้องแปลด้วย ซึ่งส่วน
นี้ไม่อาจให้คาตอบเป็นตัวเลขได้
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ประธานฯได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นกรณีที่เราแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องตามคาสั่งของ คสช. ซึ่งบริษัทมหาชน
ทุกบริษัทก็มีความจาเป็นต้องแก้ข้อบังคับให้สอดคล้องกัน
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า ในกรณีเรียกประชุมครั้งที่สอง เมื่อไม่ครบองค์ประชุม
สามารถใช้สิทธินี้อยู่ได้หรือไม่ ผู้ถือหุ้นต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายหรือไม่
ประธานฯ มอบหมายให้นายพิสุทธิ์ รักวงษ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงว่า ในส่วนกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุม ผู้
ถือหุ้นก็จาเป็นต้องร้องขอให้บริษัททาการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้ง หากไม่ครบองค์ประชุมทั้งครั้งแรกและ
ครั้งที่สอง ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุม ที่ประชุมของบริษัทก็ไม่อาจปรึกษาหารือกัน
ได้ กรณีที่จะยกเลิกหรือเลื่อนการประชุมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานในที่ประชุม เมื่อ ผู้ถือ หุ้นร้องขอให้เรียก
ประชุมและคณะกรรมการบริษัทดาเนินการเรียกประชุมให้แล้ว แต่ไม่สามารถปรึกษาหารือกิจการได้ด้วยเหตุไม่ครบ
องค์ประชุม ผู้ถือหุ้นก็ต้องขอเรียกใหม่ในเรื่องนั้นๆ ตามหลักกฎหมายเป็นกรณีไปไม่เหมือนการประชุมสามัญหรือ
วิสามัญผู้ถือหุ้นที่เรียกโดยคณะกรรมการบริษัท และไม่ใช่กรณีที่เลื่อนการประชุมโดยคาวินิจฉัยของประธานในที่
ประชุม ซึ่งเรื่องนี้เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมโดยมีวาระชัดเจนว่าจะประชุมในเรื่องใด
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
คะแนนเสียง(โหวต)
ร้อยละ
เห็นด้วย
184,847,818
100.00
ไม่เห็นด้วย
00.00
งดออกเสียง
00.00
บัตรเสีย
00.00
ทั้งหมด (66 คน)
184,847,818
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด จากบริษัท พีพีเอ็ม
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดาเนินการประชุมเป็นผู้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ใน
หุ้นสามัญของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด จากบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด และรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัท
ผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุ มว่า ด้วยบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าภายใต้ระบบสัญญาบริหารจัดการระยะยาวซึ่งเป็นธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจเดิมของบริษัทด้วยการ
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เข้าลงทุนในโครงการที่ดีและมีศักยภาพในการเติบโตเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มีเฉพาะธุรกิ จจัดหาและจัดจาหน่ายสินค้า
อุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม ระบบท่อ และวัสดุนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
ธุรกิจปัจจุบันมีความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ และมีการเติบโตได้อย่างจากัด บริษัทจึงมีความประสงค์ที่
จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด (“UBA”) ซึ่งดาเนินธุรกิจให้บริการด้าน
การบริหารจัดการน้าและน้าเสียแบบครบวงจร เพื่อต่อยอดธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัท พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการทากาไรให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัทต่อไปใน
อนาคต ตลอดจนจะช่วยให้บริษัท สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและมีสถานภาพทางการเงินที่เข้มแข็งและ
มั่นคงมากยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในระยะยาวอีกด้วย ดังนั้น
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทารายการซื้อหุ้นสามัญ
บางส่วนของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด จากบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด จานวน 1,599,998 หุ้น ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นที่ชาระแล้วของ UBA ในราคาหุ้นละ 84.375 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 135 ล้านบาท
เนื่องจากการเข้าลงทุนในบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทารายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ซึ่งต่อไปนี้เรียก
รวมกันว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป”) โดยเมื่อ คานวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่าขนาดรายการ
มากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโดยคานวณจากงบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัท
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อีกทั้ง การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นรายการเข้าข่ายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 รวมทั้ง มาตรา 89/12 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน ”) เนื่องด้วยบริษัท พีพีเอ็ม
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการร่วมกันกับบริษัท โดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา นายเกริ ก ลีเกษม
และ นายสิทธิชัย ลีเกษม ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในสัดส่วนรวมเป็นร้อยละ 60.25 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมด จึง
จัดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและถือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน โดยบุคคลเกี่ยวโยงถือหุ้นในบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมด และเมื่อคานวณขนาดของรายการ
ดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิ นอิสระเพื่อ ให้ความเห็น ต่อ ผู้ถือ หุ้ นของบริษัท พร้อ มทั้งเปิ ด เผย
สารสนเทศการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศ
อย่างน้อยตามบัญชี (1) และบัญชี (2) ท้ายประกาศฯ เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และสารสนเทศตามประกาศฯ เรื่อง
รายการเกี่ยวโยง และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อน
การประชุมและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ บริษัทได้ทาการเปิดเผยข้อมูลและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผุ้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทารายการ
ดังกล่าวนั้น บริษัทได้นาส่งข้อมูลสารสนเทศตามประกาศฯ เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยง รวมทั้ง
บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จากั ด (Capital Advantage Company Limited) เป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ เพื่อทาหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าว เพื่อ ให้ผุ้ถือหุ้นมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจครบถ้วน ตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้
สาหรับรายละเอียดการเข้าทารายการเกี่ยวโยงอันเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ
ก่อนหน้านี้
พร้อมกันนี้ จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้กรรมการของบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริห ารและ/หรือ กรรมการผู้ จั ดการใหญ่ (ก) การกาหนด
ข้อกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนาม
ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายดังกล่าว และ (ค) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และ
หลักฐานที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจน การติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นและ
สมควรเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นตามที่เห็นสมควร อันเป็นผลให้การดาเนินการต่างๆ ของบริษัทที่
เกี่ยวกับการทาธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผลสาเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมาย และ/
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ที่ประชุม/ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือ สอบถามข้อมูล สรุปได้ดังนี้
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการดูรายงาน ผลประกอบการของ UBA ที่ทางบริษัทจะไปซื้อจาก
PPM มา ประกอบกิจการโรงฟอกน้าให้กทม. งบกาไรขาดทุนของ UBA ไม่มีปันผลเลย ในวันข้างหน้าจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ เมื่อเราเข้าไปซื้อหุ้น 40%ของ UBA แล้ว โอกาสที่เราจะให้บริการหรือขายสินค้าให้กั บ UBA มัน
เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีปันผล เป็นเพราะอะไร
ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ตาแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง
ว่า UBA ในระยะสามสี่ปีช่วงก่อนหน้านี้มีผลกาไรดี แต่ด้วยภาระที่ยังคงมีอยู่จากการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ
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UBA ก็ยังไม่ใช่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจของ UBA จึงจาเป็นต้องใช้การหมุนเงินสดที่ค่อนข้างเยอะ เช่นกรณี
ไปรับบริหารจัดการน้าให้กทม. UBA จะต้องจ่ายค่าน้าให้กับทางกทม. เดือนละประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน แล้วค่อยเรียกเก็บตามยูนิตของคิวน้า ดังนั้ น จึงต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างเยอะ แต่ทั้งนี้ UBA กาลัง
อยู่ในระยะวางแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อบริษัท เข้าไปถือหุ้นในUBA แล้ว บริษัทก็มีตัวแทนกรรมการที่จะเข้า
ไปร่วมพิจารณาต่อไปเรื่องของปันผลในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาเจรจากับผู้ถือหุ้นกลุ่มเนาวรัตน์อีกครั้ง
หนึ่ง
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ตอนนี้ UBA มีสัญญาที่ยังไม่หมดอายุ ตอนนี้มีสัญญากับทางกทม
อยู่ 2 สัญญาและมีสัญญาอยู่กับทางเอกชนอีก 10 สัญญาใช่หรือไม่
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส ตาแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ชี้แจงว่า สัญญาของ
บริษัทกับทางราชการมีด้วยกัน 3 สัญญา โดย 2 สัญญา เป็นการบริหารจัดการน้าให้กับโรงบาบัดน้าเสีย ส่วนอีก 1
สัญญาเป็นสัญญาเกี่ยวกับอุโมงค์ส่งน้าเป็นการบาบัดน้าเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา ส่วนสัญญาระหว่าง
เอกชนเป็นสัญญาที่จ้างมาจากปีที่แล้ว และเป็นสัญญาจริงทั้งหมด
นายนิ รั น ดร์ พงษ์ ก ล่ า ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามเพิ่ ม เติ ม ว่ า สั ญ ญากั บ เอกชน และสั ญ ญารั ฐ บาลส่ ว นท้ อ งถิ่ น (local
government) จะหมดอายุเมื่อไหร่ และสามารถเปิดเผยคู่สัญญาได้หรือไม่
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส ตาแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ชี้แจงว่า มีสัญญาหนึ่ง
เป็นสัญญากับเอกชนที่จะมีระยะเวลา10-20 ปี ต่อไปเรื่อยๆ แต่ไม่อาจเปิดเผยได้ เพราะบริษัทเอกชนดังกล่าวนั้นเป็น
บริษัทที่เข้าทาการเสนอราคาต่อรัฐ ซึ่งหากเปิดเผยจะทาให้คู่แข่งรู้มากเกินไป ส่วนสัญญากับทางราชการที่เปิดเผยได้
โดยเป็นเทศบาลต่างจังหวัด ตัวอย่างเช่น พัทยา เป็นโครงการที่บริหารจัดการ โดยเป็นสั ญญาปีต่อปี โครงการต่อ
โครงการ เช่น การซ่อมบารุงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดน้า
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามเพิ่มเติมอีกว่า อายุของสัญญายังคงมีผลอยู่ใช่หรือไม่
นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส ตาแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ชี้แจงว่า อายุ สัญญาหมดปีนี้ เพราะสัญญาเป็น
ลักษณะสัญญาซ่อมบารุง ไม่ใช่สัญญาบริหารจัดการ
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมต่อไปว่า แสดงว่าปีนี้ สัญญาก็จะร้างหมด ในส่วนสัญญากับเอกชน
และเทศบาลท้องถิ่น
นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส ตาแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จะมีส่วนของสัญญาอื่นเข้ามา ซึ่งจะ
ทากับเอกชน และเป็นสัญญาระยะยาว ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า แล้วสัญญากับทางกรุงเทพมหานครมี 2 สัญญา คือที่ไหนบ้าง
นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส ตาแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า สัญญากับทางกทม มี 3 สัญญา คือ 1) ดิน
แดง 2) หนองแขม-ทุ่งครุ และ 3) ตัวอุโมงค์คือที่มักกะสัน
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นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า สาหรับกิจการโรงฟอกน้า บริษัทของเรามีคู่แข่งหรือไม่
นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส ตาแหน่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า มีคู่แข่ง 2 ราย และสามารถเปิดเผยได้คือ
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จากัด และ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด ซึ่งได้แสดงอยู่ใน
หน้าที่ 24 ของเอกสารที่ได้ส่งแนบให้ผู้ถือหุ้นส่วน ส่วนโครงการอุโมงค์ไม่มีคู่แข่ง
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการเหล่านี้จะเปิดประมูลในปี 2562 ใช่หรือไม่
นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส ตาแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วยงานของ
รัฐของโครงการพวกนี้ เมื่อได้บริหารโครงการมาสามรอบแล้วจะรู้ทิศทางว่าเป็นยังไง เมื่อคนอื่นจะเข้ามาก็จะมีความ
ยากลาบากเวลาประมูลโครงการ เนื่องจากยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้ต้นทุนประมาณเท่าใด แต่เมื่อ UBA ได้ทาโครงการใน
สองระยะก่อนหน้าเสร็จ ทาง UBA จะสามารถประเมินได้ว่า ในระยะสามต้องทาอะไรบ้าง ซึ่งคนที่จะรู้ดีก็คือคนที่ ทา
โครงการในระยะก่อนหน้า นั้นคือเหตุผลว่าทาง UBA ทาติดต่อกันมา 3 ระยะ
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมต่อไปว่า สัญญาที่ทางบริษัทไปซื้อหุ้นใน UBA จาก PPM ต้องได้รับ
ความยินยอมจากกลุ่มเนาวรัตน์ใช่หรือไม่
นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส ตาแหน่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ทางบริษัทได้รับความยินยอมจากกลุ่ม
เนาวรัตน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีนี้มีเงื่อนไขหรือไม่ ว่าเราต้องจ้างเนาวรัตน์ทาอะไร
นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส ตาแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ไม่มีเงื่อนไข และทุกอย่างเป็นไปตาม
Arm's Length
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีนี้แสดงว่าหากบริษัทเราทาอะไร เรามีรายได้ เนาวรัตน์ก็มี
รายได้ใช่หรือไม่
นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส ตาแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ไม่จาเป็น
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า นอกจากโครงการนี้แล้ว ยังมีโครงการอื่นอีกหรือไม่
นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส ตาแหน่งที่ปรึกษาทางการเงิ นอิสระ ชี้แจงต่อ ว่า มีตามที่รายงานให้ ผู้ถือหุ้ นทราบ
เนื่องจากตามรายงานจะแสดงถึงโครงการที่อยู่ในขอบระยะเวลาอันใกล้ หากอยู่ระหว่างวางแผนในอนาคตไกลจากปี
2566 ไป ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่ได้แสดงไว้ในรายงาน
นายนิ รั น ดร์ พงษ์ ก ล่ า ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอความเห็น ว่ า โครงการบริเวณใกล้ ๆกทม มี โ อกาสทางุ รกิจ หลายโคร งการ
อย่างเช่นที่จังหวัดสมุทรปราการ โครงการคลองด่าน มีอุโมงค์แล้ว แต่โรงฟอกน้าไม่ค่อยได้ผล บริษัทเราจะมีโอกาส
เข้าไปทาในส่วนนี้หรือไม่
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นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส ตาแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงต่อว่า แผนธุรกิจที่ได้ส่งให้ทางผู้ถือหุ้น จะเห็น
ว่า UBA ได้เข้าไปประมูลแล้ว แต่ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกเฉพาะโครงการที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับ
การอนุมัติมาแสดง จึงไม่ได้นามาแสดงทั้งหมด โครงการที่ท่านกล่าวมา ทาง UBA ก็ได้เข้าไปดาเนินการแล้ว
นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจง
เพิ่มเติมว่า ในแง่ของการพิจารณาว่าโครงการใดสมควรที่จะเข้าไปลงทุนหรือไม่ ทางเราขอให้ทางที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระประเมินจากโครงการที่มีความเป็นไปได้ที่สุดและสามารถเกิดขึ้นได้มากที่สุดในระยะอันใกล้ เพราะไม่
อยากเอาโครงการในอนาคตเข้า มาประเมินแล้วส่งผลให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ โอกาสทางธุรกิจส่วนอื่นๆ
รบกวนท่านประธาน และคุณแสงเพชรให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ทางผู้ถือหุ้นแทน
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ตาแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงว่า สาหรับโครงการใน
อนาคต แผนในระยะปี 2562-2566 ซึ่งทางกทม. จะทยอยออก TOR ให้จึงต้องรอทาง กทม. ประกาศออกมา แต่ UBA
มีศักยภาพจากประสบการณ์ตลอด 17 ปีที่ในโครงการเหล่านั้น ที่จะแข่งขันต่อไปในอนาคตได้
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าบริษัทเราขยายงานมีการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มใช่หรือไม่
นายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ถ้าในแผนธุรกิจของ UBA
ชัดเจน ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะทาการเพิ่มทุน โดยจะทา SE ผ่านทาง UBA ทั้งนี้ ก็ต้องมองถึงความเป็นไปได้จริงๆ
และมองในระยะไม่ไกล ส่วนรายละเอียดในการการเพิ่มทุนที่ทาให้เกิดความเจริญของธุรกิจแล้วก็สร้างความแข็งแกร่ง
ทางด้านการเงิน ของทั้ง SE และ UBA ก็จะดาเนินการและทาการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งส่วนนี้ได้มี
การศึกษาในระดับหนึ่งแล้ว แต่วิธีการอาจจะมีหลากหลาย ซึ่งจะสร้างประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากมีการ
ดาเนินการบริหารจัดการ UBA ในส่วนที่ทางบริษัทถือไว้
นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่า ถ้าจะเพิ่มทุน ทางบริษัทมองว่าจะมีการเพิ่มทุนในปีนี้หรือไม่ จะได้เตรียมเงินเพื่อมา
ลงทุน และคาถามที่สอง คือเกี่ยวกับธุรกิจที่เราจะไปลงทุน ซึ่งท่านได้กล่าวว่ามีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ เช่น ปัจจัย
อานาจของกทม. อยากสอบถามว่า ถ้ามีการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลง บริษัทเราเปลี่ยนแปลงตามได้ทันหรือไม่ เพราะหากมี
การเปลี่ยนแปลงแล้วมีผลให้งานหลุด รายได้ของบริษัทหาย จะส่งผลเสียอย่างมาก และอีกเรื่องหนึ่งคือ ได้มีโอกาสเข้า
ประชุมผู้ถือหุ้นของเนาวรัตน์ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของทางบริษัทเนาวรัตน์ คือ ทางบริษัทเรียกเก็บเงินได้ แต่ใช้
ระยะเวลานานมาก จนสภาพคล่องของบริษัทหายไป จึงขอฝากกรรมการผู้บริหารดูแลในส่วนนี้ด้วย
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ตาแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงว่า เรื่องออกหุ้นเพิ่มทุน
กระแสเงินสดของทางบริษัทยังแข่งแกร่งอยู่จึงยังไม่มีการวางเงินเพิ่มทุนในปีนี้ ส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ปัจจุบันระบบการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือบิดดิ้ง (bidding) เป็นไปอย่างโปร่งใสมากขึ้น มีช่องทางและมี
การกาหนดคุณสมบัติของผู้ประมูลที่ค่อนข้างพร้อม ประกอบกับประสบการณ์ของ UBA ซึ่งรับสัมปทานมาต่อเนื่อง
ถึง 3 ช่วงสัญญา ก็ทาให้บริษัทมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงในส่วนนี้ถูกลดทอนไป โดยทางบริษัทมองว่าในความเสี่ยงนี้ก็ถือ
ว่าเป็นโอกาสที่ดี นั้นคือคู่แข่งที่จะเข้ามาทาการแข่งขัน ก็จะเข้ามาได้ยากมากขึ้น และในตอนนี้บริษัทหลักก็มีอยู่
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ประมาณ 3 บริษัท ซึ่ง UBA ก็ถือเป็นรายใหญ่ อีกทั้งโครงการอุโมงค์ UBA ก็เป็นรายเดียว ไม่มีคู่แข่ง ซึ่งในอนาคตก็
จะมีโครงการอุโมงค์น้าขึ้นมาอีก
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า สอบถามถึงกรณีบริษัทเข้าซื้อหุ้นของพีพีเอ็มในทุนหุ้นเดิม 135 ล้าน โดยมีเงินกู้ที่ค้างจานวน
23.6 ล้าน
ประธานฯ ชี้แจงว่า เงิน 23.6 ล้านดังกล่าวเป็นเงินกู้จากกรรมการ โดย UBA กู้จาก SE ในส่วนนี้บริษัทเราจึงเป็นเจ้าหนี้
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินทุนหมุนเวียนอีก 102 ล้านที่ไม่ได้ใช้ จะเหลือจานวนเท่าไหร่
นายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้บริษัทมีเงินฝาก
ในธนาคาร 189 ล้านบาท รวมเงินทุนหมุนเวียนอีก 102 ล้านบาทแล้ว ซึ่งจะมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานมา
หมุนเวียนเงินสดในส่วนนั้น โดยวันนี้เงินสดมีทั้งหมด 189 ล้าน หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทเข้าทารายการ
ซื้อหุ้นของ UBA เงินก็จะหายไป 135 ล้านบาท รวมกับ 23.6 ล้านบาท ซึ่ง 23.6 ล้านบาทนี้เป็นเงินกู้ จะได้อัต รา
ผลตอบแทนมาในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 บริษัทจะมีเงินสดเหลืออีก 50 กว่าล้านบาท ไม่รวมกาไรสะสม ถือว่าไม่มี
ปัญหาในกระแสเงินสดของบริษัทในการหมุนเวียนการดาเนินงานของ SE ตามที่เรียนท่านไปในวาระ 4 ว่าบริษัทมี
การเก็บเงินจากลูกหนี้ได้เร็วขึ้น ทาให้การหมุนเวีย นดีขึ้นแสดงว่ามีกระแสเงินสดเยอะขึ้น เจ้าหนี้ บริษัทไม่ได้ยื่นหนี้
และกาหนดเพิ่มจาก 66 วัน เป็น 69 วัน มีผลให้กระแสเงินสดเข้ามีมากและเร็ว และกระแสเงินสดจ่ายออกช้า ทาให้มี
ช่องว่างในการบริหารจัดการเงินสด โดยบริษัทยืนยันว่าเงินสดของบริษัทไม่ขาดมือแน่ และเท่าที่ ทราบในแผนการ
ตลาดของ สยามอีสต์ บริษัทก็จะโตขึ้น มีกาไรเพิ่มขึ้น หาก UBA กาไรสุทธิ 20 ล้านบาท เรามีหุ้นใน UBA 40% ก็จะมี
รายได้ประมาณ 8 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ต่อบริษัทโดยตรงทุกปี และถ้า UBA มียอดขาย เยอะขึ้น บริษัทก็จะมีรายได้
เพิ่มขึ้นไปอีก
เมื่อไม่มีผู้ถื อหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
จากบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ทั้งหมด (66 คน)

หมายเหตุ

คะแนนเสียง(โหวต)
39,608,818
639,000
40,247,818

ร้อยละ
98.4123
00.00
1.5877
00.00
100.00

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย
ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในวาระนี้ นางสาวอรสา วิมลเฉลา นายเกริก ลีเกษมและนายสิทธิชัย ลี
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เกษม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นรวมจานวน 144,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.25 ของทุนชาระแล้ว
ของบริษัท เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงคะแนน
วาระที่ 11

วาระอื่นๆ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอหรือซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
เอกสารประกอบวาระที่ 6

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
อายุ 65 ปี
สัญชาติ ไทย
วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2559
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รบั แต่งตั้ง : กรรมการ
ตาแหน่งปัจจุบนั
: กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประสบการณ์ทางาน
: 30 ปี
จานวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี
การถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ)
: 39.853
วุฒิการศึกษา
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program ( DAP) รุ่นที่ SEC/2015
- ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบคุ คล : กฎหมายใหม่ดีกว่าเดิมจริงหรือ?
- การวางแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคลให้ได้ผลจริงและตอบโจทย์องค์กร
- Basic Valuation for IR
- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for corporate Sustainability) รุ่นที่ 3
- การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้ แรก (TFRS 1)
- รับมือเกณฑ์การรับรู้รายนได้ใหม่ TFRS15
- Orientation Course-CFO Focus on financial reporting รุ่นที่ 6
- ความรู้พื้นฐานสาหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์(IR Fundamental Course)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562)
บริษทั จดทะเบียน :
1.ตาแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
ช่วงระยะเวลา ปี 2559-ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
1.ตาแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2536-2559
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2.ตาแหน่งกรรมการ
บริษทั วี-แคร์ โกลบอลเฮลท์ จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2559-ปัจจุบัน
3.ตาแหน่งกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
บริษทั สยามราช ทราเวิล จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2547-ปัจจุบัน
4.ตาแหน่งกรรมการ
บริษทั วิมลเฉลา จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2547-ปัจจุบัน
5.ตาแหน่งกรรมการ
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2544-ปัจจุบัน
6.ตาแหน่งกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2537-ปัจจุบัน
7.ตาแหน่งกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
2532-ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : มี 3 แห่ง ตามประสบการณ์ข้างต้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ภรรยาของ นายสิทธิชัย ลีเกษม
การเข้าร่วมการประชุมในปี 2561
จานวนครั้งที่เข้าประชุม/
ประชุม
คิดเป็นร้อยละ
จานวนครั้งประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการ
6/6
100%
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
11/12
91.66%
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1/1
100%
คุณสมบัติเพิม่ เติมสาหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
-เป็นของบริษัทหรือบริษทั ย่อย
2.เป็น/ไม่เป็น ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
-ไม่เป็น3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การ
-ไม่มีซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)
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รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
นางจันทร์จิรา สมัครไทย
อายุ 48 ปี
สัญชาติ ไทย
วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด : 26 เมษายน 2560 (ต่อวาระครั้งที่ 1)
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รบั แต่งตั้ง : กรรมการ/กรรมการอิสระ
ตาแหน่งปัจจุบนั
: กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประสบการณ์ทางาน
: 24 ปี
จานวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี
การถือหุน้ ในบริษัท
: ไม่มี
วุฒิการศึกษา
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การฝึกอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program ( DAP) รุ่นที่ 89/2011
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2014
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562)
บริษทั จดทะเบียน :
1.ตาแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
ช่วงระยะเวลา ปี 2559-ปัจจุบัน
2.ตาแหน่งกรรมการ/ผู้อานวนการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ช่วงระยะเวลา ปี 2538-ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
1.ตาแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2559
2.ตาแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษทั เจ้าพระยาไทยโฮลดิง้ จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2559-ปัจจุบัน
3.ตาแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ช่วงระยะเวลา ปี 2558-ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
การเข้าร่วมการประชุมในปี 2561
ประชุม

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนครั้ง
ประชุมทั้งหมด
6/6
6/6
1/1

การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คุณสมบัติเพิม่ เติมสาหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
ของบริษัทหรือบริษทั ย่อย
2.เป็น/ไม่เป็น ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)
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คิดเป็นร้อยละ
100%
100%
100%
-ไม่เป็น-ไม่เป็น-ไม่มี-

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์
อายุ 41 ปี
สัญชาติ ไทย
วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด : ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รบั แต่งตั้ง : กรรมการ
ตาแหน่งปัจจุบนั
: ผู้จัดการแผนกบัญชี
ประสบการณ์ทางาน
: 18 ปี
จานวนปีที่เป็นกรรมการ : การถือหุน้ ในบริษัท
: ไม่มี
วุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต(การบัญชีเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรอบรม
สถาบันทิ่อบรม
เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มหาวิทยาลัยบูรพา
Smart Disclosure Program (SDP)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SCP Straight Through
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Smart Disclosure Program รอบที่ 8/2560
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเด็นสาคัญและการเตรียมตัวด้านภาษีของนักบัญชี
ธรรมนิติ
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562)
บริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งกับบริษทั : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณสมบัติเพิม่ เติมสาหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
-ไม่เป็นหรือทีป่ รึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2.เป็น/ไม่เป็น ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทาง
-ไม่เป็นกฎหมาย)
3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจทาให้ไม่สามารถ
ทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ
-ไม่มีการให้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ได้ทั้งหมด จะ
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเชิญประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุน้ ภายในสี่สบิ
ห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้
ถือหุ้น คนอื่น ๆ รวมกัน ได้จานวนหุ้ น ตามที่ บังคับ ไว้นั้ น จะเรีย กประชุม เองก็ได้ภายในสี่ สิบ ห้า (45) วันนั บ แต่วันครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจาเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้ ตามวรรคทีส่ ี่ครั้งใดจานวนผู้ถือหุน้ ซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษั ท ข้อ 33 วรรคหนึ่ ง ผู้ถือหุ้ นตามวรรคสี่ ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ
จะกาหนดก็ได้
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25)
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ 34. ให้ ป ระธานกรรมการเป็น ประธานที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้ น ในกรณี ที่ ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
-43-

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
(2) ใน กรณี ดั งต่ อ ไป นี้ ให้ ถื อ ค ะแน น เสี ยงไม่ น้ อยกว่ า ส ามใน สี่ ( 3/4) ข อ งจ าน วน เสี ยงทั้ งห ม ด ข อ ง
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญ ญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่ วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ใดเข้ าจั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การควบรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่น ๆ
ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและ
งบกาไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
และ
(2) รายงานประจาปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมด
ของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
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การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25)
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่ง
ผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระ
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ในปี แ รกและปี ที่ ส องภายหลั ง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั้ น ให้ จั บ สลากกั น
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ายปันผลและจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย
ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล
เงิ น ปั น ผลนั้ น ให้ แ บ่ ง ตามจ านวนหุ้ น หุ้ น ละเท่ า ๆ กั น เว้ น แต่ ใ นกรณี บ ริ ษั ท ออกหุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ แ ละก าหนดให้
หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กาหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทา
เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้
ถือหุ้นคราวต่อไป
การจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้ ก ระท าภายในหนึ่ ง (1) เดื อ น นั บ แต่ วั น ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้ อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะเอกสาร
และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียน
บริษัทจะเปีดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2562
ณ ห้อง MR214 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10
การมอบฉันทะ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่ นเข้าประชุมและออก
เสียงแทนตนได้โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้
ซึ่ งบริษั ท ได้ จั ดส่ งหนั งสื อ มอบฉั น ทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อ มกับ หนั งสื อ เชิญ ประชุ มนี้ ตาม สิ่ งที่ ส่ง มาด้ วย 7
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.siamiestsolutions.com โดย
หนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้
• แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเปีนแบบทีง่ ่ายไม่ซับซ้อน
• แบบ ข. แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รบั ฝากและดูแลหุน้
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนา
ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุ คคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉัน ทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนาให้ใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการ
มอบฉันทะภายในวันที่ 18 เมษายน 2562 มายัง
เลขานุการบริษัท
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอ 21150
โทรศัพท์หมายเลข (66)3868-2540
โทรสารหมายเลข (66)3868-2539
อีเมล์: info@siameastsolutions.com
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5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทที่ าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ต้อง นามา
แสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสาหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม
เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ)
ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากร
แสตมป์ครบถ้วนแล้ว
2) สาเนาบั ตรประจาตัวประชาชน หรือบั ตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับ ขี่ หรือหนั งสื อเดิน ทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ)
ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบิ คุ คล
1. กรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดง
1) สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรือบัต รประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับ ขี่ หรือหนั งสื อเดิ นทาง (กรณี เป็น ชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี อานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมี อานาจกระทา
การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
1)

หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
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2)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ม อบอานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ ลงลายมือชื่อ
รับรอง สาเนาถูกต้อง

3)

บั ต รประจาตั วประชาชน หรือ บั ตรประจ าตั วข้ าราชการ หรือ ใบขั บ ขี่ หรือ หนั งสื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

4)

สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสาเนาถู กต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนาม 1ในหนังสือมอบอานาจมี
อานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
3.1

3.2

เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจกระทาการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน แล้ว

2)

หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องซึ่งรับรอง ไว้
ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้ มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่ าผู้มี
อานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนคัส
โตเดียน (Custodian)

4)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ ยังไม่ห มดอายุ ของผู้มีอานาจกระทาการแทนของคั สโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้อง

เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
1)

หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แทน

2)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถื อหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ซึ่ง
รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้ เห็ นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสื อมอบอานาจมี
อานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบคุ คล และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

3.3

เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

-49-

ส่งที่ส่งมาด้วย 6

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น.
ผู้ถือหุ้น บมจ.สยำมอีสต์ โซลูชั่น

มำด้วยตนเอง
โต๊ะลงทะเบียนมำด้วยตนเอง
เวลำ 07.30 น.

ผู้ได้รับมอบฉันทะ
บริษทั ลงทะเบียนกำรประชุม

ตรวจสอบเอกสำรผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

โต๊ะลงทะเบียนผู้รบั มอบฉันทะ
เวลำ 07.30 น.

แสดงบัตรประจำตัวพร้อมแบบฟอร์ม

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวผู้มอบและ
ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแบบฟอร์มกำรลงทะเบียน

กำรลงทะเบียน
ลงนำมในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ำห้องประชุม
ประธำนเปิดประชุม
เวลำ 09.30 น.

บริษัทจัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษำ

ประธำนเสนอวำระกำรประชุม

ทำงกฎหมำยภำยนอกเพื่อทำหน้ำที่ดูแล
และตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงใน

กรณีที่มีผู้ต้องกำรคัดค้ำนหรืองดออกเสียงใน
วำระใด ๆ ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สำหรับผู้คัดค้ำนหรืองดออกเสียง)
เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพำะผู้คัดค้ำน
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน
ประธำนกล่ำวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
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กำรประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้กำรประชุมฯ
เป็นไปตำมกฎหมำยและตำมข้อบังคับ
บริษัท

ปิดอากรแสมป์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY FORM A
เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
Residing at No.
Road
อาเภอ/เขต
จังหวัด
Amphur/Khet
Province
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Affix Stamp Duty
20 Baht

พ.ศ.
B.E.
สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Post Code

being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
holing the total amount of
shares and have voting right
❑ หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Ordinary Share
shares and have voting right
❑ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preferred Share
shares and have voting right
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
❑1. ชื่อ

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [] หรือ นาง [] ซึง่ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
(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 อยู่บ้านเลขที่

Name

age

ถนน
Road
จังหวัด
Province
❑2. ชื่อ

Years, Residing at

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Post Code
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่

Name

age

ถนน
Road
จังหวัด
Province
❑3. ชื่อ

20 บาท

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

Years, Residing at

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Post Code

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการอิสระ

อายุ 54 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 44/280 หมู่บ้านภัสสรเพสรทีจ

Name

Mr.Thanachart Numnonda

Independent Director

age 54 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige

ถนน
Road

เฉลิมพระกียรติ ร.9
King Rama Rd.9

จังหวัด กรุงเทพมหานคร
Province Bangkok

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

ประเวศน์
Prawet

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์
Post Code

10250
10250

หรือ
or
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ประเวศน์
Prawet

❑4. ชื่อ
นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ กรรมการอิสระ
อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 289/306 The Base Condomenium A ซอยอ่อนนุช 1/1
Name Ms.Jiranat Sumanont Independent Direc
age 45 Years, Residing at 289/306 The Base Condomenium A, On Nut Soi 1/1
ถนน
สุขุมวิท 77
ตาบล/แขวง
พระโขนงเหนือ
อาเภอ/เขต วัฒนา
Road Sukhumvit 77
Tambol/Khwaeng Prakanongnua
Amphur/Khet Wattana
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10110
หรือ
Province Bangkok
Post Code 10110
or
❑5.ชื่อ
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

age

Years, Residing at

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Post Code

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้ า เพื่ อเข้ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจ าปี 2562
ในวั น ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม MR214 ชั้ น 2 ศู น ย์ นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April
23, 2019, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR214, 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.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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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ปิดอากรแสมป์

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY FORM B
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

20 บาท

Affix Stamp Duty
20 Baht

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
B.E.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
I/We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Residing at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet
Province
Post Code
(2) เป็นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
holing the total amount of
shares and have voting right
votes as follows:
❑ หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Ordinary Share
shares and have voting right
votes
❑ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Preferred Share
shares and have voting right
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [] หรือ นาง [] ซึง่ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
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 อยู่บ้านเลขที่
Name
age
Years,Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Post Code
or
❑2. ชื่อ
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
Name
age
Years, Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Post Code
or
❑3. ชื่อ

นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการอิสระ

อายุ 54 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 44/280 หมู่บ้านภัสสรเพสรทีจ

Name

Mr.Thanachart Numnonda

Independent Director

age 54 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige

ถนน
Road

เฉลิมพระกียรติ ร.9
King Rama Rd.9

จังหวัด กรุงเทพมหานคร
Province Bangkok

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

ประเวศน์
Prawet

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์
Post Code

10250
10250

หรือ
or
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ประเวศน์
Prawet

❑4. ชื่อ

นางสาวจิรนาถ

สุมานนท์ กรรมการอิสระ

Name Ms.Jiranat Sumanont
ถนน
Road
จังหวัด
Province
❑5.ชื่อ
Name

สุขุมวิท 77
Sukhumvit 77
กรุงเทพมหานคร
Bangkok

Independent Direc

อายุ 45

ปี อยู่บ้านเลขที่ 289/306 The Base Condomenium A ซอยอ่อนนุช 1/1

age 45 Years, Residing at 289/306 The Base Condomenium A, On Nut Soi 1/1

ตาบล/แขวง
พระโขนงเหนือ
Tambol/Khwaeng Prakanongnua
รหัสไปรษณีย์
10110
Post Code 10110
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
age

ถนน
Road
จังหวัด

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์

Province

Post Code

อาเภอ/เขต วัฒนา
Amphur/Khet Wattana
หรือ
or

Years, Residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม MR214 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April 23,
2019, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR214, 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. Elaborate on the matter informed by the chairman
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
2. To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2018
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561
3. To consider and acknowledge the report on the Company’s operating results for the year 2018
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
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❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2018
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล สาหรับปี 2561
5. To consider and approve the appropriation of the profit and the dividend payment for the year 2018
❑(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
6. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation and the election of new directors in place of
those who resigned
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / To consider and elect directors as a group at once
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually
1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวอรสา วิมลเฉลา / Ms. Orasa Vimolchalao (กรรมการ/director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางจันทร์จิรา สมัครไทย/Mrs.Chanchira Smakthai (กรรมการ/กรรมการอิสระ/director/Independent director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์/ Ms.Nitkamon Wongpipat (กรรมการ/ director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
7. To consider and approve the director’s remuneration for the year 2019
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2562
8. To consider and approve the appointment of the auditors and fixing their remunerations for the year 2019
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
11. To consider other matters (if any)
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกู ต้องและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รั 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.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 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.
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ลงนาม/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remark
1.

2.
3.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รั บมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
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.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Continuation Page of Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องประชุม MR214 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย
For the 2019 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on April 23, 2019, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR214, 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.
วาระที่
Agenda
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

เรื่อง
Re :
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
เรื่อง
Re :
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
เรื่อง
Re :
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
เรื่อง
Re :
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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ปิดอากรแสมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Affix Stamp Duty
PROXY FORM C
20 Baht
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Written at
เดือน
Month

วันที่
Date

พ.ศ.
B.E.

(1) ข้าพเจ้า
I/We
สานักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Address at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet
Province
Post Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
Acting as the custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
holding the total amount of
share(s), entitled to cast
vote(s)as follows:
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Ordinary Share
share(s), entitled to cast
vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Preferred Share
share(s), entitled to cast
vote(s)
(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [] หรือ นาง [] ซึง่ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
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
อยู่บ้านเลขที่
Name
age
Years,
Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Post Code
or
❑2. ชื่อ
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
Name
age
Years,
Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Post Code
or

-59-

❑3ชื่อ

นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการอิสระ

อายุ 54 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 44/280 หมู่บ้านภัสสรเพสรทีจ

Name

Mr.Thanachart Numnonda

Independent Director

age 54 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige

ถนน
Road

เฉลิมพระกียรติ ร.9
King Rama Rd.9

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
Province Bangkok
Post Code
❑4. ชื่อ
นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ กรรมการอิสระ
Name Ms.Jiranat Sumanont
ถนน
Road
จังหวัด
Province
❑5. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

สุขุมวิท 77
Sukhumvit 77
กรุงเทพมหานคร
Bangkok

Independent Direc
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Post Code 10110
อายุ
ปี
age
Years,
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Post Code

ประเวศน์
Prawet

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

10250
10250
อายุ 45

หรือ

ประเวศน์
Prawet

or
ปี อยู่บ้านเลขที่ 289/306 The Base Condomenium A ซอยอ่อนนุช 1/1

age 45 Years, Residing at 289/306 The Base Condomenium A, On Nut Soi 1/1
พระโขนงเหนือ
Prakanongnua
10110

อาเภอ/เขต วัฒนา
Amphur/Khet Wattana
หรือ
or

อยู่บ้านเลขที่
Residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม MR214 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April 23,
2019, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR214, 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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:
❑ มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
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 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Ordinary Share
share(s), entitled to cast
❑ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Preferred Share
share(s), entitled to cast
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด
เสียง
Total number of votes entitled to cast is
vote(s)
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. Elaborate on the matter informed by the chairman
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
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เสียง
vote(s)
เสียง
vote(s)

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
2. To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2018
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561
3. To consider and acknowledge the report on the Company’s operating results for the year 2018
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2018
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล สาหรับปี 2561
5. To consider and approve the appropriation of the profit and the dividend payment for the year 2018
❑(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
6. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation and the election of new directors in place of
those who resigned
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
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❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / To consider and elect directors as a group at once
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually
1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวอรสา วิมลเฉลา / Ms.Orasa Vimolchalao (กรรมการ/ director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางจันทร์จิรา สมัครไทย / Mrs.Chanchira Smakthai (กรรมการ/กรรมการอิสระ/ director / Independent director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์/ Ms.Nitkamol Wongpipat (กรรมการ/ director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
7. To consider and approve the director’s remuneration for the year 2019
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2562
8. To consider and approve the appointment of the auditors and fixing their remunerations for the year 2019
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ามี)
11. To consider other matters (if any)
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกู ต้องและไม่
ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ื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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี การพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รั บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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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.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 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
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Required supporting documents:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบป ระจาต่อแบบหนังสือมอบ
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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Continuation Page of Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องประชุม MR214 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย
For the 2019 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on April 23, 2019, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR214, 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.
วาระที่
Agenda
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

เรื่อง
Re :
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย
เสียง ❑ งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
เรื่อง
Re :
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย
เสียง ❑ งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
เรื่อง
Re :
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย
เสียง ❑ งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
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เสียง
votes

เสียง
votes

เสียง
votes

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ชื่อ-นามสกุล

: นายธนชาติ นุ่มนนท์

ตาแหน่ง

: ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 54 ปี

ที่อยู่

: 44/280 หมู่บ้านภัสสรเพรสทีจ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงประเวศน์ เขตประเวศน์ กรุงเทพมหานคร 10250

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล

: นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ตาแหน่ง

: กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบเทน

อายุ

: 45 ปี

ที่อยู่

: 289/306 The Base Condomenium ตึกเอ ซอยอ่อนนุช 1/1
ถ.สุขุมวิท77 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี
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แผนที่ของสถานที่จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดทำรำยงำนประจำปี 2561 ที่มีข้อมูลตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทรำบถึงกำรดำเนินงำนของบริษทั ในรูปแบบ QR CODE (ภำษำไทย) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี้แล้ว
ทั้ งนี้ หำกท่ ำนผู้ถื อหุ้ น มี ค วำมประสงค์ จะขอรับ รำยงำนประจ ำปี 2561 ที่ ได้ จัดพิ ม พ์ ในรูป แบบรูป เล่ มโดยมี เนื้ อหำ
เช่นเดียวกันกับ QR CODE โปรดแจ้งรำยละเอียดผ่ำนช่องทำงตำมที่ระบุด้ำนล่ำงมำยังบริษัท เพื่อจัดส่งให้ท่ำนตำมควำมประสงค์
ต่อไปด้วย
ข้ำพเจ้ำ ชื่อ
ที่อยู่

นำมสกุล

หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อีเมล์

มีควำมประสงค์ขอรับเอกสำรดังต่อไปนี้ ( กรุณำทำเครื่องหมำยในช่อง □)
รายงานประจาปี 2561
□
รูปเล่ม (ฉบับภำษำไทย)
ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งรำยละเอียดกำรขอรับเอกสำรมำยังบริษทั หรือติดต่อขอรับได้ที่ :
เลขานุการบริษัท
บริษทั สยำมอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 15/1 ถนนทำงหลวงระยองสำย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
หรือ

โทรศัพท์หมำยเลข (66)3868-2540

หรือ

โทรสำรหมำยเลข (66)3868-2539

หรือ

อีเมล์: info@siameastsolutions.com

โดยผู้ถือหุน้ มีสิทธิขอรับรำยงำนประจำปี 2561ได้ท่ำนละ 1 เล่ม
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