สารบัญ
หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
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หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมและสิ่ งที่ส่งมำด้วย ในรู ปแบบ QR CODE

ที่ สอ. 047/2563
วันที่ 2 มิถุนำยน 2563
ขอเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2563
ท่ำนผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั สยำมอีสต์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน)
1. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562
2. รำยงำนประจำปี 2562 และงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
3. รำยนำมและประวัติของผูท้ ี่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรและประวัติบุคคลที่ได้รับกำร
เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรใหม่
4. ข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
5. คำชี้ แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ และรำยกำรเอกสำรและหลักฐำนที่ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ มต้อ ง
นำมำแสดงในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
6. ขั้นตอนกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563
7. แบบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
8. ข้อมูลกรรมกำรอิสระที่บริ ษทั กำหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้
9. แผนที่ต้ งั สถำนที่ประชุม
10. แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจำปี 2562
ด้วยคณะกรรมกำรของบริ ษทั สยำมอีสต์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนำยน 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั สยำมอีสต์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน) เลขที่
15/1 ถนนทำงหลวงระยองสำย3191 ตำบลห้วยโป่ ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ตำมระเบี ยบ
วำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้
เรื่ อง
เรียน
สิ่ งที่ส่งมาด้ วย

วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1. บริ ษทั เข้ำร่ วมโครงกำร “โรงงำนสี ขำว” ของกองสวัสดิกำรแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เมื่อ
วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563
2. แจ้งควำมคืบหน้ำ ของกำรดำเนิ นกำรเข้ำเป็ นแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC))
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562 บริ ษัทได้รั บหนังสื อตอบรั บ จำกประธำนกรรมกำรแนวร่ ว ม(CAC) บริ ษ ัทกำลัง
ดำเนิ นกำรต่ำง ๆ เพื่อให้ผ่ำนกระบวนกำรรับรองภำยในเวลำที่ กำหนดคือ 18 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ประธำน
(CAC) ลงนำม

1

ความเห็นของคณะกรรมการ
การลงมติ

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมได้รับทรำบกำร
ดำเนินกำรของบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่ำวข้ำงต้น
มติในวำระนี้เป็ นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสี ยง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริ ษทั ได้จดั ทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2562 ของบริ ษทั ซึ่ งได้จดั ให้มีข้ ึนเมื่อวันที่ 23 เมษำยน
2562 และได้ดำเนิ นกำรจัดส่ งสำเนำรำยกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกระทรวงพำณิ ชย์
ตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด พร้อมเผยแพร่ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.siameastsolutions.com) รำยละเอียดปรำกฎ
ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 1 คณะกรรมกำรจึงขอเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรเห็นว่ำ บริ ษทั ได้บนั ทึกรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจำปี 2562 ไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือ
การลงมติ
หุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562
บริ ษทั ได้สรุ ปผลกำรดำเนินงำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริ ษทั ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ไว้ในรำยงำนประจำปี 2562 แล้ว โดยมีรำยละเอียดตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจำปี 2563 เพื่อรับทรำบผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ในรอบปี 2562
ดังกล่ำว
มติในวำระนี้ ไม่ตอ้ งได้รับกำรลงคะแนนเสี ยงจำกผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจำกเป็ น
การลงมติ
วำระเพื่อรับทรำบ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรำ 112 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
และตำมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 39. คณะกรรมกำรได้จดั ให้มีกำรทำงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่ ง
ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตและได้ผำ่ นกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมตั ิ
จำกคณะกรรมกำรแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2563 พิจำรณำอนุ มตั ิ โดยมีรำยละเอียดตำมสิ่ งที่ส่ง
มำด้วย 2

2

รายการ

งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
งบการเงินเฉพาะกิจ
ได้ ส่วนเสี ย
449,104,020.46
435,514,867.73
สิ นทรัพย์ รวม
112,060,532.20
112,060,532.20
หนีส้ ิ นรวม
480,143,106.60
480,143,106.60
รายได้ รวม
35,449,647.45
28,647,125.80
กาไรสุ ทธิ
0.15
0.12
กาไรต่ อหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2563
พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่ ง
ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั และได้รับ
กำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตแล้ว
มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือ
การลงมติ
หุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2562 และรับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
ตำมมำตรำ 115 และ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 45 กำหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองของบริ ษทั ไม่ร้อย
กว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อนึ่ง บริ ษทั ฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุ ทธิ แต่ละ
ปี ภำยหลังจำกหักภำษีและทุนสำรองตำมกฎหมำยแล้ว
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจำรณำอนุ มตั ิจดั สรรเงินกำไรจำกผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ เป็ นทุนสำรองตำม
กฎหมำย จำนวนทั้งสิ้ น 1,432,356.29 บำท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุ ทธิตำมงบกำรเงินของบริ ษทั ฯ โดยภำยหลังจำก
กำรจัดสรรเงิ นกำไรจำนวนดังกล่ำ วเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย บริ ษทั จะมี ทุนสำรองตำมกฎหมำย รวมจำนวนทั้งสิ้ น
7,523,402.84 บำท ซึ่งคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 6.27 ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 สำหรับรอบ
ผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2562 จำกกำไรสุ ทธิ เฉพำะกิจกำรเท่ำกับ 28,647,125.80 บำท ในอัตรำหุ ้นละ 0.05 บำท รวมเป็ น
จำนวนเงิน 12,000,000.00 บำท หรื อ คิดเป็ น 41.89% ของกำไรสุ ทธิ และ คณะกรรมกำรจะไม่เสนอจ่ำยเงินปั นผลของกำร
ดำเนินงำนประจำปี 2562 อีก

3

ตำรำงเปรี ยบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผล
ปี

กาไรสุ ทธิ

จานวนหุ้นที่จ่ำย

จ่ ายปันผล

กาไร (บาท:หุ้น)

คิดเป็ นร้ อยละของ
กาไรสุ ทธิ

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

2562

28,647,125.80

240,000,000.00

12,000,000.00

0.05

41.88

ความเห็นของคณะกรรมการ

การลงมติ

คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2563
พิ จำรณำอนุ มัติกำรจัด สรรกำไรสุ ทธิ และรั บทรำบกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผล
ระหว่ำงกำลสำหรับผลกำรดำเนิ นงำน ประจำปี 2562 ตำมรำยละเอียด
ข้ำงต้น
มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการ
เข้ าใหม่
ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 17. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่ งในสำม (1/3) ของ
จำนวนกรรมกำรในขณะนั้น และกรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภำยหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น
ให้จบั สลำกกัน ส่ วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง โดยกรรมกำรซึ่งพ้น
จำกตำแหน่งตำมมำตรำนี้ อำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่ งในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจำปี 2563 นี้ มีจำนวน 3 คน จำกจำนวน
กรรมกำรทั้งหมด 7 คน ซึ่งเท่ำกับอัตรำหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด ดังมีรำยชื่อดังนี้
1.นำยเกริ ก
ลีเกษม
กรรมกำร
2.นำยสิ ทธิชยั
ลีเกษม
กรรมกำร
3.นำงสำวจิรนำถ สุ มำนนท์
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตวจสอบ
อนึ่ ง เพื่อเป็ นควบคุมกำรบริ หำรงำนได้อย่ำงเหมำะสม จึงเห็น สมควรเสนอชื่อเลือกตั้ง นำยเดวิด สมัญญำภรณ์ เข้ำ
ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร เพิ่มอีก 1 ท่ำน เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั เนื่ องจำกเป็ นบุคคลดังกล่ำวมีควำมรู ้
ควำมสำมำรถที่เหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นกรรมกำรอันเป็ นคุณประโยชน์ต่อบริ ษทั ต่อไป
จำนวนกรรมกำร ณ ปั จจุบนั มีท้ งั หมด 7 ท่ำน หำกนำยเดวิด สมัญญำภรณ์ ได้รับกำรเลือกตั้งจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ในวันที่ 17 มิถุนำยน 2563 จะมีจำนวนกรรมกำรทั้งสิ้ น 8 ท่ำน
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ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกำสให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร ตั้งแต่วนั ที่ 22
พฤศจิกำยน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกรำคม 2563 ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ รำยใดเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำ
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรได้พิจำรณำบุคคลที่ ได้รับกำรเสนอชื่ อ ในครั้ งนี้ ไ ด้ผ่ำ น
กระบวนกำรกลัน่ กรองอย่ำงรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมกำร
บริ ษทั โดยผ่ำนกำรเสนอและพิ จำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ ำ ตอบแทน แล้วว่ำ มี คุ ณ สมบัติที่เ หมำะสมกับกำรประกอบ
ธุ ร กิ จของบริ ษัท โดยมี หลักเกณฑ์พิ จำรณำจำกควำมรู ้ ค วำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหมำะสมกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ของบริ ษัท โดยกรรมกำรที่ ออกจำกตำแหน่ ง ตำมวำระและได้รั บกำร
เสนอชื่ อ นั้น เป็ นผู ้ที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว น ตลอดจนมี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
องค์กร สำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนิ นกิจกำรของบริ ษทั และไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติ
บริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติ ม) และ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกำศที่เกี่ยวข้องและสำหรับผูท้ ี่จะดำรง
ตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรอิ ส ระก็เ ป็ นผูท้ ี่ มีคุณ สมบัติค วำมเป็ นกรรมกำร
อิ ส ระครบถ้ว นตำมข้อ ก ำหนดของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอประชุมผูใ้ ห้ที่ประชุมสำมัญผู ้
ถือหุน้ เลือกตั้งกรรมกำรกลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่งดังนี้
ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1
2
3

นำยเกริ ก ลีเกษม
นำยสิ ทธิชยั ลีเกษม
นำงสำวจิรนำถ สุ มำนนท์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร
ตรวจสอบ

การเข้ าร่ วม
ประชุม
1/1
4/4
4/4

และเสนอเลือกตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ ดังนี้
1.นำยเดวิด สมัญญำภรณ์ กรรมกำร
โดยมี ประวัติย่อและข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องของบุคคลที่ ได้รับกำรเสนอชื่ อ
ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 3 ซึ่งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่ำนพร้อมหนังสื อ
เชิญประชุมฉบับนี้
การลงมติ
มติในวำระนี้ จะต้องได้รับกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ื อ
หุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
5

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ตำมมำตรำ 90 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ำมมิ ให้
บริ ษทั จ่ำยเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมกำร เว้นแต่จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนตำมข้อบังคับของบริ ษทั และข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมกำรบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริ ษทั ในรู ปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม
บำเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมที่ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นจะพิจำรณำและลงมติดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำประชุม โดยอำจกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
เป็ นจำนวนแน่นอนหรื อวำงเป็ นหลักเกณฑ์เฉพำะ และจะกำหนดไว้เป็ นครำวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่ำที่ประชุมผูถ้ ื อ
หุ ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่นก็ได้ นอกจำกนี้ กรรมกำรบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบ
ของบริ ษทั ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรข้ำงต้น จะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งมำจำกพนักงำน
หรื อลูกจ้ำงของบริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็ นพนักงำนหรื อลูกจ้ำงของบริ ษทั
ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนได้ดำเนิ นกำรสำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริ ษทั ที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรั พย์ซ่ ึ งอยู่ใน
ประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนที่สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำย คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั นำเสนอต่ อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ื อ
หุน้ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1,470,000 บำท เท่ำกับปี 2562 ดังมีรำยละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมคณะกรรมกำร
- ประธำนกรรมกำรบริ ษทั (บำท/ครั้ง)
- กรรมกำรบริ ษทั (บำท/คน/ครั้ง)
เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (บำท/ครั้ง)
- กรรมกำรตรวจสอบ (บำท/คน/ครั้ง)
ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบรำยเดือน
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (บำท/เดือน)
- กรรมกำรตรวจสอบ (บำท/คน/เดือน)
เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน(บำท/ครั้ง)
- กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน (บำท/คน/ครั้ง)
ทั้งนี้ นำงสำวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์ กรรมกำรบริ ษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสละสิ ทธิ์ที่จะ
ได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนของบริ ษทั

ความเห็นของคณะกรรมการ

2562

2563 ปี ที่เสนอ

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
10,000

12,000
10,000

คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจำปี 2563 พิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี
2563 ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
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การลงมติ

มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3
ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมำประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรำ 120 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 36. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี
ของบริ ษทั ทุกปี ปี โดยผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เสนอให้แต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่
แนล จำกัด เป็ นสำนักงำนสอบบัญชีของบริ ษทั ประจำปี 2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เพื่อเป็ นผูท้ ำกำร
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั ในปี 2563 โดยมีผสู ้ อบบัญชีดงั นี้
- นำงสำวสุ ภำภรณ์ มัง่ จิตร
เลขทะเบียนผูส้ อบ 8125 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั มำแล้ว 5 ปี
- นำงสุ วิมล
กฤตยำเกียรณ์ เลขทะเบียนผูส้ อบ 2982 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั มำแล้ว 5 ปี
- นำงสำวสมจินตนำ พลหิ รัญรัตน์ เลขทะเบียนผูส้ อบ 5599 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั มำแล้ว 5 ปี
โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวข้ำงต้นมีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์และไม่มีควำมสัมพันธ์และ/
หรื อส่ วนได้เ สี ย กับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผูบ้ ริ หำร/ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่หรื อผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้องกับบุคคลดังกล่ ำวในลักษณะที่ จะมี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงเป็ นอิสระแต่อย่ำงใด
ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี ที่มีรำยนำมข้ำงต้น ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ให้บริ ษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรำยอื่นของบริ ษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด เข้ำทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แทนได้
ในส่ ว นค่ ำ ตอบแทนผู ้ส อบบัญ ชี น้ ัน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิ จ ำรณำถึ ง ปริ ม ำณงำนกำรสอบทำนและ
ตรวจสอบงบกำรเงินของบริ ษทั แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมเห็ นชอบและนำเสนอต่ อที่
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับบริ ษทั ฯ เป็ นจำนวนเงิน 1,000,000 บำท ต่อปี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ค่าตอบแทน
ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ความเห็นของคณะกรรมการ

การลงมติ

ปี 2561 (บาท)
1,200,000
ไม่มี

ปี 2562 (บาท)
1,000,000
ไม่มี

เสนอปี 2563 (บาท)
1,000,000
ไม่มี

คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2563 พิจำรณำ
อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่ำสอบบัญชีตำมรำยละเอียดที่เสนอ
ข้ำงต้น
มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่ เติมบริคณห์ สนธิของบริษัท
ตำมมำตรำ 18 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และ ตำมข้อบังคับ
บริ ษทั ข้อ 26 ในกำรดำเนิ นกิจกำรบริ ษทั กรรมกำรต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั
ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 3 วัตถุที่ประสงค์ของบริ ษทั จำกเดิม
50 ข้อ เพิ่มเติม 1 ข้อ รวมเป็ น 51 ข้อ เพื่อควำมสอดคล้องในกำรดำเนินธุรกิจในปัจจุบนั ของบริ ษทั รำยละเอียดดังนี้
(51) ทำกำรกู้ยืมโดยมี หรื อไม่มีหลักประกัน ตลอดจนกำรเข้ำค้ ำประกัน และให้หลักทรั พย์เป็ นประกันใน
กิจกำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรรับออก โอน และสลักหลังตัว๋ เงิน หรื อตรำสำร เปลี่ยนมือได้อย่ำงอื่น และค้ ำประกันคนต่ำงด้ำวซึ่ง
เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร หรื อเดินทำงออกไปนอกรำชอำณำจักร ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง และกฎหมำยว่ำด้วย
ภำษีอำกร
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจำปี 2563 พิจำรณำอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 3 วัตถุ
ที่ประสงค์ของบริ ษทั
มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกไม่ต่ำกว่ำ 3 ใน 4
การลงมติ
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
บริ ษ ัทกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิ ทธิ เ ข้ำ ร่ วมประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 27
พฤษภำคม 2563 อนึ่ ง บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ที่ www.siameastsolutions.com ด้วยแล้วตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤษภำคม 2563 จึงขอเรี ยนเชิ ญท่ำนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เข้ำ
ร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนำยน 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั สยำมอี สต์
โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 15/1 ถนนทำงหลวงระยองสำย3191 ตำบลห้วยโป่ ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แผนที่
สถำนที่จดั ประชุม ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 9
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้ำประชุม
และออกเสี ยงแทนตน โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นต่ำงชำติซ่ ึ งแต่งตั้ง
ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ ้น โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. รำยละเอียดหนังสื อมอบฉันทะ
ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 7 เพื่อเป็ นกำรรักษำสิ ทธิ และผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นกรณี ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ดว้ ย
ตนเอง และมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั เข้ำประชุมและออกเสี ยงแทนตน ผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถ
มอบฉันทะโดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ดังมีรำยชื่อ และรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่ง
มำด้วย 7 เพื่อเข้ำร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุ ้ นได้ โดยขอควำมร่ วมมือจำกท่ำนโปรดส่ งหนังสื อมอบ
ฉันทะและเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะมำยังบริ ษทั ภำยในวันที่ 10 มิถุนำยน 2563 โดยส่ งมำที่เลขำนุ กำรบริ ษทั บริ ษทั
สยำมอีสต์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 15/1 ถนนทำงหลวงระยองสำย 3191 ตำบลห้วยโป่ ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 21150
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (“COVID-19”) มำโดยตลอด
และเห็ นว่ำสถำนกำรณ์ ดังกล่ำวได้เ ริ่ มคลี่ คลำยลงแล้ว อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯ ยังคงมี ควำมห่ วงใยในควำมปลอดภัยของ
ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมและทีมงำนทุกฝ่ ำย บริ ษทั ฯ จึงมีควำมตั้งใจที่จะจัดเตรี ยมกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม
และมีควำมปลอดภัยด้ำนสุ ขอนำมัย รวมทั้งดำเนินกำรตำมคำแนะนำที่ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนดเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรประชุม สัมมนำ หรื อกิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นกำรรวมกันของคนหมู่มำกอย่ำงเคร่ งครัด กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุ ้นในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จึงจำเป็ นต้องจัดสถำนที่ประชุมให้มีระยะห่ ำง ซึ่ งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด
สำหรับที่นงั่ สำรองซึ่งอยูภ่ ำยนอกอำจไม่ได้รับควำมสะดวกมำกนักและจำนวนจำกัดเช่นกัน รวมทั้งไม่สำมำรถให้คนจำนวน
มำกมำรวมอยูใ่ นสถำนที่เดียวกันเป็ นเวลำนำนได้
ดังนั้น เพื่อควำมปลอดภัยและสุ ขอนำมัยของผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมทุกท่ำน บริ ษทั ฯ จึงจำเป็ นต้องขอให้ท่ำนผูถ้ ื อหุ ้น
พิจำรณำมอบฉันทะกำรเข้ำประชุมให้แก่กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ตำมแบบหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่ งท่ำนสำมำรถแจ้งควำม
ประสงค์ในกำรลงคะแนนเสี ยงในทุกวำระล่ วงหน้ำได้ โดยบริ ษทั ฯ จะจัด ส่ งแบบหนังสื อมอบฉันทะพร้ อมกับรำยชื่ อ
กรรมกำรอิสระที่จะเสนอเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นศึกษำคำชี้ แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำนที่ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุ มต้อง
นำมำแสดงในวันประชุม และขั้นตอนกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำ
ด้วย 5 และสิ่ งที่ส่งมำด้วย 6 โดยบริ ษทั จะดำเนิ นกำรประชุมตำมข้อบังคับบริ ษทั ส่ วนที่เกี่ยวกับกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นปรำกฏ
ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 4 และเพื่อให้กำรลงทะเบียนกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นฯ เป็ นไปด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ ว
ยิ่งขึ้น บริ ษทั ขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุ ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์ มกำรลงทะเบียนมำในวันประชุมด้วย บริ ษทั จะเปิ ดให้
ท่ำนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ต้ งั แต่เวลำ 08.00 น.ของวันประชุม ณ ห้องประชุม บริ ษทั สยำมอีสต์ โซลูชนั่
จำกัด (มหำชน) เลขที่ 15/1 ถนนทำงหลวงระยองสำย3191 ตำบลห้วยโป่ ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จึงขอเรี ยนเชิญ
ท่ำนผูถ้ ือหุน้ เข้ำร่ วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดงั กล่ำวข้ำงต้น

ขอแสดงควำมนับถือ

ดร.ธนชำติ นุ่มนนท์
ประธำนกรรมกำร

หมำยเหตุ ผูถ้ ือหุ ้นท่ำนใดมีควำมประสงค์จะขอรับรำยงำนประจำปี 2562 ในรู ปแบบหนังสื อ โปรดกรอกรำยละเอียดใน
แบบฟอร์ มซึ่ งได้แนบมำพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมในครั้งนี้ ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 10 แล้วส่ งโทรสำร (Fax) ไปที่
หมำยเลข 038-682-539
9

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ของ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
ณ ห้ องประชุม 214 ชั้น 2 ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
เอกสารประกอบวาระที่ 2

วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุ ม เมื่ อ วัน อัง คารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 214 ชั้น 2 ศู น ย์นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค
กรุ งเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับท่านผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ่ วม
การประชุมทุกท่านที่มาร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ของ บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”)
ผูด้ าเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผถู ้ ือหุ้นรับทราบ จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองจานวน 28 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 173,100,514 หุ้นและโดยการมอบฉันทะ
มาเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ นจานวน 31 คน รวมจานวนหุ้นได้ 2,434,400 รวมเป็ นผูถ้ ือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่ วม
ประชุมทั้งสิ้ นจานวน 59 ราย รวมจานวนหุ้นได้ท้งั สิ้ น 175,534,914 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 73.1395 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด
ของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งกาหนดให้ตอ้ งมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น
(ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมดของบริ ษทั จึงขอเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุมเรี ยบร้อยแล้ว ได้มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติมเป็ นจานวน 1 ราย รวมจานวนหุ้น
ได้ 174,200 หุ้ น จึ ง มี ผู ้ถื อ หุ้ น เข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเองและโดยมอบฉัน ทะ รวมทั้ง สิ้ น 60 ราย รวมเป็ นจ านวนหุ้ น ทั้ง หมด
175,709,114 คิดเป็ นร้อยละ 73.2121 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
จากนั้นประธานฯได้กล่าวแนะนากรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
ดร. ธนชาติ
2.
นางสาวอรสา
3.
นายแสงเพชร
4.
นางจันทร์จิรา

นุ่มนนท์
วิมลเฉลา
ตันทะอธิพานิช
สมัครไทย

5.

นางสาวจิรนาถ

สุ มานนท์

6.

นายสิ ทธิชยั

ลีเกษม

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการบริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร
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ประธานฯ ได้ช้ ี แจงต่อไปอีกว่า เนื่ องจากนายวิชัย ไม้แก่ นสาร กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิ นได้แจ้งความ
ประสงค์ขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการโดยมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ทาให้กรรมการบริ ษทั จึงมีจานวนเหลือทั้งหมด 6 คน
จากเดิม 7 คน
ทั้งนี้ บริ ษทั มีคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่นอีก
ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ น
วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์และวิธี
ปฎิบตั ิผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว โดยเปิ ดรับเรื่ องตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 ซึ่ งปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใด
เสนอเรื่ องหรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา
ทั้งนี้ บริ ษทั มีคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่นอีก
ประธานได้แจ้งเพิม่ เติมว่าสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ น
วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์และวิธี
ปฎิบตั ิผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว โดยเปิ ดรับเรื่ องตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 ซึ่ งปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใด
เสนอเรื่ องหรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา
จากนั้นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวแนะนาผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด ที่ปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษทั จาก บริ ษทั พิสุทธิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด ดังนี้
ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด เข้ าร่ วมประชุม คือ
1.
นางสาวสุ ภาภรณ์
มัง่ จิตร
ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทจาก บริษัท พิสุทธิ์ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ที่เข้ าร่ วมประชุม คือ
1.
นายพิสุทธิ์
รักวงษ์
2.
นางสาวชุติกาญจน์
วัจนะรัตน์
3.
นางสาวศุภิสรา
จตุรพิธเจริ ญ
ผูด้ าเนิ นการประชุ มได้แจ้งว่า สาหรั บการประชุ มในวันนี้ บริ ษทั ได้ใช้ระบบบาร์ โค้ด (Barcode) สาหรั บการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสี ยง จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การ
ประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อนึ่ง การประชุมในวันนี้มีพยานในการนับคะแนน 2 คน คือ นางสาวปวีณา รุ่ งเรื อง
สภากุล และ นางสาวพรรณทิพา สุ ขศิริ
จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงรายละเอียดวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนนเสี ยงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการ
ประชุมให้ที่ประชุมทราบ สรุ ปได้ดงั นี้
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1. ตามข้อ บัง คับข้อ ที่ 35 ของบริ ษ ัท กาหนดให้ การออกเสี ย งลงคะแนนในวาระต่ างๆ ผูถ้ ื อ หุ้น มี คะแนนเสี ย งเท่ากับ
จานวนหุ้นที่ถืออยู่และกาหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยง หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
2. จานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะและจานวนคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผถู ้ ือหุน้ บาง
รายลงทะเบียนหลังจากเริ่ มประชุมไปแล้ว
3. ในการนับคะแนน สาหรับจานวนคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยคือ จานวนเสี ยงของผูม้ าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน หัก
จานวนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้ส่งมอบบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็ นส่วนหนึ่งของ
คะแนนเสี ยงเห็นด้วย
4. ผูถ้ ือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงในวาระใด โปรดทาเครื่ องหมายกากบาทลง ใน
บัตรลงคะแนนในช่องที่เป็ นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุว่ามีการออกเสี ยง หรื อออกเสี ยงมากกว่า 1 ประเภท จะ
ถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็ น บัตรเสี ย ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการออกเสี ยงของคัสโตเดียน
5. สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็ จ สิ้น
การลงคะแนนในแต่ละ ผูด้ าเนินการประชุมจะดาเนินการประชุมในวาระถัดไปทันทีโดยจะประกาศผลคะแนนในช่วงท้ายของการ
พิจารณาวาระการประชุมถัดไป สาหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ จะประกาศผลคะแนนของกรรมการทุกคนพร้อมกันเมื่อนับผล
คะแนนสาหรับกรรมการทุกคนเสร็ จแล้ว
วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ซึ่งมีภารกิจในการสร้างความ
ร่ วมมือของภาคธุรกิจให้เกิดการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในวงกว้าง โครงการ CAC เป็ นโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต แห่ งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อร่ วม
เป็ นเครื อข่ายของภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจที่โปร่ งใส นาไปสู่ความยัง่ ยืนของธุรกิจในระยะยาว

มติที่ประชุม
หมายเหตุ

ที่ประชุมรับทราบวาระตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่ งจัดให้มี
ขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และได้ดาเนินการจัดส่ งสาเนารายการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ตามระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด พร้ อมเผยแพร่ ผ่านเว็บ ไซด์ของบริ ษ ัท
(www.siameastsolutions.com) (สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1) ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
แล้ว
ผูด้ าเนินการประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอแนะในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ทั้งหมด (59 คน)

คะแนนเสียง(โหวต)
175,534,914
175,534,914

ร้ อยละ
100.00
00.00
00.00
00.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการประจาปี 2561
ประธานฯ ได้ขอให้นายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิช กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผู ้รายงานสรุ ปผล
การดาเนินงานของคณะกรรมการประจาปี 2561 ให้ดงั ต่อไปนี้
นายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิช รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่
เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2561 (สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2) ซึ่ งได้
จัดส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
นอกจากนี้นายแสงเพชรยังได้รายงานผลการดาเนินการและความคืบหน้าของบริ ษทั ภายหลังจากการเข้าซื้ อ หุ้น
ของกิ จการในบริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิ สิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด (“UBA”) เป็ นจานวนร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดและบริ ษทั ได้ให้ UBA กูย้ ืมเงินเป็ นจานวน 53.62 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ได้ส่วนแบ่งกาไรเป็ นจานวน
6.787 ล้านบาทหรื อเฉลี่ยทั้งปี เป็ นจานวนร้อยละ 7.5 ทั้งยังได้รับดอกเบี้ยจากการให้กูย้ ืมซึ่งนับว่าเป็ นการลงทุนที่
คุม้ ค่าและให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการลงทุนของบริ ษทั นอกจากนี้บริ ษทั ยังได้รับประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีก
ไม่ว่าจะเป็ นในการต่อยอดทางธุรกิจเนื่องจาก UBA เป็ นผูใ้ ห้บริ การหลักในการจัดการน้ าในกรุ งเทพมหานครและ
เป็ นคู่สัญญากับรัฐอีกหลายรายการและการทาธุรกิจกับภาครัฐยังทาให้ UBA มีความมัน่ คงทางการเงินซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ในด้านความเสี่ ยงทางการเงิ น และรวมถึ งโอกาสในการพัฒนาทางด้านบุคลากรจากการ
แลกเปลี่ ย นพนักงานเพื่ อ พัฒ นาศักยภาพและเป็ นโอกาสในการถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละข้อ มู ล เพื่ อ ตอบสนอง
นวัตกรรมใหม่ๆ
ส่ วนในเรื่ องของการที่งานโปรเจคที่ถูกเลื่อนการส่ งมอบสิ นค้าและมาส่ งในปี 2562 ทาให้ตวั เลข Backlog ปี นี้
ค่อนข้างจะสดใส เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2561 มี Backlog อยูป่ ระมาณ 160 ล้าน เมื่อเทียบกับสิ้นปี 60 ที่มี Backlog 76
ล้าน บริ ษทั คาดว่าในปี 2562 Backlog ที่มีจานวน 160 ล้าน ก็จะทยอยส่งมอบในแต่ละไตรมาสเป็ นโอกาสอันดีใน
การต่อยอดธุรกิจของปี 2562
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นายแสงเพชรยังได้เสริ มอีกว่า เมื่อตุลาคมของปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้รับผลคะแนนตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance) เพิ่มขึ้นจาก 3 เป็ น 4 ดาว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
วาระถัดไป
มติที่ประชุม
หมายเหตุ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการประจาปี 2561 โดยไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่
การเงินเป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดของงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
ซึ่ งได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ.
บริษัทมหาชนจากัดฯ”) มาตรา 112 และข้อบังคับข้อ 39 ของบริ ษทั กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทางบการเงินสาหรับ
ปี สิ้นสุ ดของรอบปี บัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นทุกปี
ในการนี้ บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เรี ยบร้อยแล้ว ปรากฏรายละเอียด
ตามงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2) ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกท่าน
พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว อนึ่ง งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าวได้ผา่ นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยง
ลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ทั้งหมด (60 คน)

คะแนนเสียง(โหวต)
175,709,114
175,709,114
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ร้ อยละ
100.00
00.00
00.00
00.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและจ่ ายเงินปันผล สาหรับปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ผูด้ าเนินการประชุมเป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดของการจั ดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผล
สาหรับปี 2561 ต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนิ นการประชุมชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัดฯ มาตรา 116 และ ตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 45 กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายของบริ ษทั
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ ในปั จจุบนั บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 120,000,000 บาท และมีทุนสารองก่อนการจัดสรรตามกฎหมาย
เป็ นจานวน 5,102,434.28 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.26 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
โดยผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ
ทั้งสิ้น 19,772,245.43 บาท
ดัง นั้น คณะกรรมการจึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มัติ จัด สรรเงิ น ก าไรจากผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
จานวนทั้งสิ้ น 988,612.27 บาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 5.00 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินของบริ ษทั โดยภายหลังจาก
การจัดสรรเงินกาไรจานวนดังกล่าวเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย บริ ษทั จะมีทุนสารองตามกฎหมายจานวนทั้งสิ้น
6,091,046.55 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้อยละ 5.08 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี้ เนื่องจากบริ ษทั ฯมีกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนินงานสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสารองตามกฎหมายแล้วเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 19,772,245.43 บาท
และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นรวมเป็ น
เงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 9,600,000.00 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 48.55 ของกาไร
สุ ทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสารองตามกฎหมาย ตามงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ที่ระบุว่า
บริ ษทั จะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสารองตามกฎหมายแล้ว
ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั จะจ่าย ให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ซึ่ งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและจ่ายปันผล สาหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ทั้งหมด (60 คน)

คะแนนเสียง(โหวต)
175,709,114
175,709,114

ร้ อยละ
100.00
00.00
00.00
00.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระและแต่ งตั้งกรรมการ
ใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก
ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 17 ได้กาหนดให้ในการประชุ มผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง
จานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและ
ปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562 นี้ มีจานวน 2 คน จากจานวน
กรรมการทั้งหมด 6 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายชื่อดังนี้
1.
นางสาวอรสา
วิมลเฉลา
กรรมการ
2.
นางจันทร์จิรา สมัครไทย
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการผูท้ ี่ ครบกาหนดจาต้องออกจากวาระทั้ง 2
ราย เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทางานที่ดี มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
รวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดาเนินกิจการของบริ ษทั
ได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพรบ. บริ ษทั มหาชนจากัดฯ และพรบ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสาหรับผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระก็เป็ นผูท้ ี่มี
คุณสมบัติสาหรั บการเป็ นกรรมการอิ ส ระครบถ้วนตามค านิ ย ามกรรมการอิ สระของบริ ษทั ซึ่ ง มี รายละเอี ย ด
เดียวกันกับที่ระบุในข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าสมควรให้
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นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้อง
ออกจากตาแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
อนึ่ ง นายวิชัย ไม้แก่นสาร ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการโดยมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม
2562 จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์ ซึ่งผ่านการเสนอชื่อคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา
เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการแทน นายวิชยั ไม้แก่นสาร เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของบริ ษทั เนื่ องจาก
เป็ นบุคคลดังกล่าวมีความรู ้ความสามารถที่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งเพื่อปฎิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการอันเป็ น
คุณประโยชน์ต่อบริ ษทั ต่อไป
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอชื่อนางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์ เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการแทน นาย
วิชยั ไม้แก่นสาร ทั้งนี้ รายนามและประวัติของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่ อเพื่อ
ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ (สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 3) ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 6.1

มีมติแต่งตั้ง นางสาวอรสา วิมลเฉลา เป็ น กรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
คะแนนเสียง(โหวต)
เห็นด้วย
175,709,114
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
175,709,114
ทั้งหมด (60 คน)

ร้ อยละ
100.00
00.00
00.00
00.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 6.2

มีมติแต่งตั้ง นางจันทร์จิรา สมัครไทย เป็ น กรรมการ/กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
คะแนนเสียง(โหวต)
ร้ อยละ
เห็นด้วย
175,709,114
100.00
ไม่เห็นด้วย
00.00
งดออกเสี ยง
00.00
บัตรเสี ย
00.00
175,709,114
ทั้งหมด (60 คน)
100.00
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หมายเหตุ

มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 6.3

มีมติแต่งตั้ง นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒั น์ เป็ น กรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
คะแนนเสียง(โหวต)
เห็นด้วย
175,709,114
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
175,709,114
ทั้งหมด (60 คน)

ร้ อยละ
100.00
00.00
00.00
00.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผดู ้ าเนินการประชุมเป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2562 ต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) ได้ก าหนดห้ า มมิ ใ ห้ บ ริ ษ ัท จ่ า ยเงิ น หรื อ ทรั พ ย์สิ น อื่ น ใดให้ แ ก่ ก รรมการ เว้น แต่ จ่ า ยเป็ น
ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 22. ได้กาหนดให้กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามที่ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อ
วางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ
ของบริ ษทั ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น จะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจาก
พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั
ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจาปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ดาเนิ นการสารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ซ่ ึ งอยู่ ใ นประเภทธุ ร กิ จ เดี ย วกัน โดยค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมของค่ า ตอบแทนที่ ส อดคล้อ งกับ
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน และเบี้ย
ประชุมสาหรับกรรมการประจาปี 2562 ดังมีรายละเอียดดังนี้
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ค่าตอบแทน

2561

2562

• ประธานกรรมการบริ ษทั (บาท/ครั้ง)
• กรรมการบริ ษทั (บาท/คน/ครั้ง)
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

15,000
10,000

15,000
10,000

• ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
• กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน

12,000
10,000

12,000
10,000

• ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)
• กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

28,000
20,000

28,000
20,000

•
•

12,000
10,000

12,000
10,000

เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้ นายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิช กรรมการบริ ษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสละสิ ทธิ ที่จะได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั
รวมค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนปี 2561
ค่าตอบแทนปี 2562
จานวนครั้งที่ประชุม
จานวนเงิน
จานวนครั้งที่ประชุม
จานวนเงิน
13 ครั้ง
1,480,000
13 ครั้ง
1,470,000
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
คะแนนเสียง(โหวต)
ร้ อยละ
เห็นด้วย
53,202,014
100.00
ไม่เห็นด้วย
00.00
งดออกเสี ยง
00.00
บัตรเสี ย
00.00
ไม่มีสิทธิออกเสี ยง
122,507,100
00.00
175,709,114
ทั้งหมด (60 คน)
100.00
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หมายเหตุ

มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่ ง
มาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
ประธานฯ ได้เป็ นผูน้ าเสนอในวาระนี้ในฐานะเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 36. ที่กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่า
สอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เลือกผูส้ อบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้
1) นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร
เลขทะเบียนผูส้ อบ 8125 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั มาแล้ว 4 ปี
2) นางสุ วิมล
กฤตยาเกียรณ์ เลขทะเบียนผูส้ อบ 2982
3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียนผูส้ อบ 5599
แห่ง บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ในปี 2562 มีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อส่ วน
ได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่ จะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้บริ ษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายอื่นของบริ ษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เข้าทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
แทนได้
ในส่ ว นค่ า ตอบแทนผูส้ อบบัญ ชี น้ ัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาถึ ง ปริ ม าณงานการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษทั แล้ว เห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็ นชอบและ
นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิน
1,000,000 บาท ต่อปี
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2560 (บาท)

ปี 2561 (บาท)

เสนอปี 2562 (บาท)

1,165,000

1,200,000

1,000,000

ค่าตอบแทน

ไม่ มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ไม่ มี
ไม่ มี
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ไม่ มี

เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยง
ลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
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ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ทั้งหมด (60 คน)

คะแนนเสียง(โหวต)
175,709,114
175,709,114

ร้ อยละ
100.00
00.00
00.00
00.00
100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 9

วาระอื่น ๆ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอหรื อซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญ
ประชุม
ที่ประชุม/ผูถ้ ือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและ/หรื อสอบถามข้อมูล สรุ ปได้ดงั นี้
นายเชาวน์ บุณยะมาน ผูร้ ับมอบจากสมาคมผูส้ ่ งเสริ มลงทุนไทย อยากจะสอบถามถึงความคืบหน้าเรื่ องของเวลา
ที่จะยื่นเอกสารเข้าร่ วมโครงการ CAC
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงว่า ตอนนี้อยูใ่ นระหว่างดาเนินการและคาดว่าไตรมาส 4 น่าจะยื่น
ได้ ขณะนี้อยูร่ ะหว่างดาเนินการตามขั้นตอน
นายวิสูตร ประยูรพันธุ์รัตน์ ผูถ้ ือหุ้นได้ขอสอบถามในเรื่ องของ Backlog ในไตรมาสที่ 4 เนื่ องจากในปี ที่แล้วมี
Backlog คงค้าง 160 ล้าน จนถึงปั จจุบนั ผ่านมาแล้วเกือบ 4 เดือน อยากทราบว่ายังมี backlog อยู่ที่เท่าไหร่ และเรา
คาดว่าจะรับรู ้รายได้ไตรมาสที่เท่าไหร่ และคาถามที่สองสื บเนื่ องจากข่าวในเรื่ องของการ bid proposal ในส่ วน
ของ Project ประมาณ 80 ล้านเลยอยากสอบถามว่า bid proposal นี้ บริ ษทั คาดว่าจะได้งานประมาณเท่าไหร่ และ
เป็ นงานประเภทไหน
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณ อรสา วิมลเฉลา ชี้แจงในเรื่ องของ Backlog โดยตามปกติของธุรกิจ Backlog บริ ษทั
จะทยอยเปิ ดและก็มีแจ้งไปแล้วว่า Backlog บริ ษทั จะปิ ดถึง Quarter 4 บางรายการ ส่วน Quarter 1-3 ช่วงนี้ก็มีการ
ทยอยไปแล้ว ส่ วนตัวเลขให้ติดตาม ELCID รอบต่อไป ส่ วนตัวธุรกิจเองโดยปกติเมื่อได้รับคาสั่งซื้ อ กาหนดส่ ง
ของจะไม่เกิดขึ้นในทันที ไม่ใช่ว่าสั่งวันนี้จะส่ งพรุ่ งนี้ ดังนั้น Backlog ก็จะทยอยไปแต่ละเดือน ซึ่ งโดยค่าเฉลี่ย
เวลาคานึงเป้าหมายก็จะนาตัวเลขเหล่านี้มาคานวนเป็ นสถิติ ดังนั้นเรื่ องตัวเลขจึงยังตอบไม่ได้
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณแสงเพชร ตันทะอธิพานิชได้ตอบคาถามในข้อที่ 2 บริ ษทั มีงาน Bidding มากขึ้นเมื่อ
เทียบกับ 2-3 ปี ที่ผา่ นมา คาถามที่ว่าจะทราบผลเมื่อไหร่ บริ ษทั คาดว่า งาน 80 ล้านที่รออยู่ น่าจะเป็ นช่วงไตรมาส
2 ซึ่งบางโปรเจคอาจเป็ นไตรมาส 3 แต่ท้งั นี้ก็ข้ นึ กับการแข่งขันเพราะงานโปรเจคการแข่งขันจะสู งกว่างานทัว่ ไป
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คุณนิรันดร์ พงษ์กล่า ผูถ้ ือหุ้น ขอสอบถามแผนการเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อรองรับ UBA เข้าไปจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณอรสา วิมลเฉลา โดยเบื้องต้นนั้นเนื่องจากตัวบริ ษทั เองมีกาไรสะสม ถ้าหากมีการ
นาเข้าตลาดก็จะเอากาไรสะสมมาเป็ นตัวเพิม่ ทุน ส่วนตัวเลขทั้งหมดต้องรอให้ Financial advisor เป็ นผูจ้ ดั ทา
คุณนิรันดร์ พงษ์กล่า ผูถ้ ือหุ้นได้ถามต่อไปอีกว่า การเพิ่มทุนจะไม่เพิ่มจากผูถ้ ือหุ้นโดยตรงใช่หรื อไม่
คุณอรสา วิมลเฉลา ได้ช้ ีแจงต่อไปว่าเรื่ องนี้ขอให้ Financial advisor ประเมินก่อนหากจานวนเงินเพียงพอก็ไม่ตอ้ ง
มาเรี ยกกับผูห้ ุ้นเดิม ถ้าไม่เพียงพอก็ตอ้ งนาออกมาขายเพื่อเพิ่มทุน
คุณนิรันดร์ พงษ์กล่า ผูถ้ ือหุ้นได้ถามต่อไปอีกว่า การนาเอา UBA เข้าตลาด จะต้องได้งานก่อนหรื อไม่
คุณอรสา วิมลเฉลา ได้ช้ ีแจงว่าส่วนนั้นเป็ นแผนที่บริ ษทั จะเอา UBA เข้าตลาดแต่จะเข้าเมื่อไหร่ ยงั ตอบไม่ได้
คุณนิรันดร์ พงษ์กล่า ผูถ้ ือหุ้นได้ถามต่อไปอีกว่า ในปี 2562 ยังรองาน/ประมูลอยูเ่ ท่าไหร่ ของไตรมาส
คุณอรสา วิมลเฉลา ได้ช้ ีแจงว่า เนื่องจาก UBA ตัวธุรกิจมีสัญญาของโครงการตั้งแต่ 1-5 ปี ดังนั้นตัวรายได้ก็จะ
ค่อนข้างคงที่ซ่ ึ งงบของปี ที่พ่ ึงปิ ดมางวดสิ้ นปี 2561 น่าจะประมาณ 500 เศษ ไม่ได้จ่ายปั นผลแต่มีการรับรู ปกาไร
เนื่องจากบริ ษทั ถือหุ้น 40 และถือ 3 quarter จึงมารับรู ้กาไร ซึ่งมีท้งั หมด 6.75 ล้าน
คุณนิรันดร์ พงษ์กล่า ผูถ้ ือหุ้นได้ถามต่อไปอีกว่า ผมเคยถามมาแล้วว่า UBA มีคุณสมบัติดีมาตลอดแต่ทาไมไม่มี
ปันผล ปี นี้คือปี แรกที่เขาจะมีปันผลให้เราใช่หรื อไม่
คุณอรสา วิมลเฉลา ได้ช้ ีแจงว่ายังไม่มี
นายวิสูตร ประยูรพันธุ์รัตน์ ผูถ้ ือหุ้นได้ขอสอบถามเนื่ องจาก UBA มีสัญญากับทางกรุ งเทพมหานครและ กับ
Project owners ต่างๆ รายได้ควรจะมัน่ คงแต่พอมาดูในส่ วนแบ่งกาไรที่ บริ ษทั ไปซื้ อในเดือน พฤษภาคม ปี 2561
ในงบของบริ ษทั ไตรมาส 2 ซึ่ งรับรู ้รายได้ 2 เดือนคือเดือน พฤษภาคม มิถุนายน ปี 2561 บริ ษทั รับส่ วนแบ่งกาไร
มาประมาณ 500,000 แต่พอไตรมาส 3 -4 บริ ษทั รับส่ วนแบ่งกาไรมาเฉลี่ยไตรมาสละ 3 ล้าน จึงไม่แน่ใจว่าธุรกิจ
ของ UBA จริ งๆ เป็ น seasonal เหมือนของบริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) หรื อไม่ ซึ่งเข้าใจว่าผลกาไร
ของบริ ษทั ในไตรมาส 1-2 จะน้อย ส่วนไตรมาส 3-4 จะสู ง ส่วน UBA ค่อนข้างสับสนว่าเป็ นอย่างไร
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณอรสา วิมลเฉลา ชี้ แจงว่าโดยธุ รกิจ UBA เนื่ องจากเป็ นบริ ษทั ผูบ้ ริ หารจัดการน้ า
สาหรับกรุ งเทพมหานครเองมีน้ าเสี ยกับน้ าดี น้ าดีคือมาจากฝนที่ไม่ได้ทาอะไรให้เสี ย มันก็จะมาอยู่ท่อเดียวกัน
เรื่ องขอปริ มาณน้ าก็จะมีปริ มานมากน้อยแตกต่างกัน ถ้าเมื่อไหร่ ก็ตามที่กรุ งเทพมหานครบริ หารจัดการน้ า หลายๆ
ครั้งก็จะต้องไปดูที่น้ าทะเลกับแม่น้ า บางครั้งที่ฝนไม่ตกหากกรุ งเทพมหานครต้องการให้น้ าลงก็จะไปบอกโรง
บาบัดให้ปั๊มน้ า อุโมงค์ส่งน้ าก็เช่นกัน ดังนั้นจึงมีลกั ษณะที่เป็ น seasonal ด้วย แต่ถา้ ช่วงฝนตก เมื่อไหร่ ที่ฝนตก
มาก UBA ก็ตอ้ งมีรายได้เยอะขึ้น แต่รายได้น้ นั มาจากการปั๊มน้ าแต่ส่วนที่แปรผันคือค่าไฟฟ้าเนื่องจากสัญญาของ
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UBA เป็ นสัญญาที่มีรายได้และต้องดูแลเรื่ องค่าบริ หารจัดการด้วย ซึ่ งหมายความว่าตั้งแต่น้ า ไฟฟ้าหรื อสารเคมี
UBA ต้องเป็ นผูบ้ ริ หารนัน่ คือสาเหตุที่ตอ้ งใช้บุคลากรที่มีความรู ้ในการบริ หารจัดการ
นายวิสูตร ประยูรพันธุ์รัตน์ ถามต่อไปอีกว่า อยากทราบช่วง Low season และ High season เป็ นช่วงใด
คุณอรสา วิมลเฉลา ได้ช้ ีแจงว่า จะมีการคาบเกี่ยวโดยค่าเฉลี่ยแล้วมองเป็ น Quarter ค่าเฉลี่ยจะใกล้เคียงกันและทุน
จดทะเบียนมีเพียง 40 ล้านบาทแต่ในการบริ หารโครงการทั้งหมดในแต่ละปี เป็ นพันล้าน ดังนั้นเงินหมุนเวียนจึงมา
จากกาไรสะสม
นายวิสูตร ประยูรพันธุ์รัตน์ ถามต่อไปอีกว่ า เนื่องจากปั จจุบนั ฝนไม่ค่อยตก ถ้าเข้าฤดูฝน UBA ก็จะมีงานมากขึ้น
ใช่หรื อไม่ครับ
คุณอรสา วิมลเฉลา ได้ช้ ีแจงว่าน้ าปกติเราใช้ทุกวันก็จะมีปริ มาณคงที่ และจะมีอุโมงค์ระบายน้ าท่วมด้วยอุโมงค์
แต่คลองในกรุ งเทพไม่ได้แปรผันตามสภาพแม่น้ า จะมีการบริ หารจัดการแต่ละ station จะมีการปิ ด-เปิ ด จึงอยู่ที่
การควบคุมของกรุ งเทพมหานครด้วย เช่น คลองต่าง ๆ ถ้าแห้งเกินไป เรื อจะวิ่งไม่ได้ ก็ตอ้ งนาน้ าเข้ามาเพื่อให้
คลองมีน้ าเพียงพอ เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยแต่ละ Quarter จะไม่แตกต่างกัน ปริ มาณฝนมีส่วนเกี่ยวข้อง
นายวิสูตร ประยูรพันธุ์รัตน์ ถามต่อไปอีกว่า ก่อนหน้าที่บริ ษทั จะเข้าซื้ อ UBA ร้อยละ 40 ได้มีการให้ทาง IFA ทา
ตัวของ ฟี สใช่หรื อไม่ ในส่วนรายได้ของ UBA แต่เขาไม่ได้ทา back test ย้อนหลังไปว่าที่ผา่ นมาเป็ นยังไง คาถาม
แรกถามว่า UBA ตั้งแต่ operate มาเคยมีไตรมาสไหนขาดทุนบ้างหรื อไม่ คาถามที่ สองคือ นับจากนี้เป็ นต้นไป
ทาง IFA บอกว่ าจะมี growth จาก 5-10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ในส่ วนของรายได้แ ละกาไร เลยไม่ แ น่ ใ จว่ า growth 10
เปอร์เซ็นต์ ของกาไรจะเป็ นไปได้ดว้ ยเหตุผลอะไรบ้าง
คุณอรสา วิมลเฉลา ได้ช้ ี แจงว่า UBA ได้ทาธุ รกิจในส่ วนนี้ มา 19 ปี แล้ว เริ่ มต้นจากการบริ หารจัดการน้ าของ
กรุ งเทพมหานคร UBA ทางานให้กรุ งเทพมหานคร สัดส่วนที่มาเป็ นภาคอื่น ๆนอกจากภาคของกรุ งเทพมหานคร
มีการเพิ่มรายได้ข้ นึ มาประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ข้ นึ ไป จากการสร้างตลาดอื่น ๆ เช่น
1.โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลมหิดล และอีกหลายๆโรงพยาบาล
2. การจัด การน้ า เสี ย เช่ น ไขมัน ที่ มาจากอาหาร พวกที่ เ ป็ นกึ่ งของ solid waste ขณะนี้ UBA ได้ท างานให้กับ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต พวก Foods ถือได้ว่า UBA เข้าครอบครองมาร์เก็ตในระดับนึง
นายวิสูตร ประยูรพันธุ์รัตน์ ถามต่อไปอีกว่า ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตที่เปิ ดใหม่ ถ้าเป็ นสาขาในกรุ งเทพและต่างจังหวัด
UBA ก็จะเข้าไป bid ใช่หรื อไม่
คุณอรสา วิมลเฉลา ได้ช้ ีแจงว่า จะเข้าร่ วม Bid ด้วยทั้งหมด
นายวิสูตร ประยูรพันธุ์รัตน์ ถามต่อไปว่า ในวันพบผูล้ งทุน (opportunity day) ที่ตลาดหลักทรัพย์ ทางคุณแสง
เพชร แจ้งว่า SE ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ จะทา new high ภายในปี นี้ อยากสอบถามว่า ในขณะนี้เป้าหมายยังคงเดิม
หรื อไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนไปในทาง negative หรื อทาง positive
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นายแสงเพชร ตันทะอธิ พานิช ได้ช้ ี แจงว่า เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ยังเหมือนเดิม เรายังมีความมุ่งมัน่ ที่จะทา new
high record ของเราในเรื่ องของรายได้ มันก็ตอ้ งใช้ความพยามเต็มที่เหมือนกัน แต่เรายังไม่ทิ้งเป้าหมาย ยังไม่ได้
negative และ positive ยังคง peak tracking เดินหน้าต่อเหมือนเดิม
นายวิสูตร ประยูรพันธุ์รัตน์ ถามต่อว่า สาเหตุที่ทาให้ achieve เป้าหมาย คุณแสงเพชรได้ช้ ีแจงไว้แล้วในส่ วนของ
การ plant renovate ของอุตสาหกรรมในมาบตาพุด จะขอสอบถามว่า โดยปกติ การ plant renovate จะใช้ระยะ
เวลานานหรื อไม่อย่างเช่นมีโรงงานอยู่ 100 โรงงาน หากจะ renovate ใหม่เลยทั้ง 100 โรงงาน จะต้องใช้ระยะเวลา
กี่ปี
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ได้ช้ ีแจงว่า โรงงานเครื่ องจักรอุตสาหกรรม ประมาณ 20-30 ปี จะมีส่วนที่ชารุ ด พัง
หรื อเสื่ อมสมรรถนะ ก็เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งหาใหม่ หาชดเชย เพียงแต่สิ่งที่ยากลาบากของ SE ก็คือเราพยายามจะขาย
solutions ซึ่ งเป็ นการขายทางเลือกใหม่ๆ จะต้องไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคซึ่ งก็ใช้เวลา แต่ตอนนี้ เรา
ประเมินว่าเรามาถูกทางแล้ว เพราะการที่เราขายนวัตกรรม ขาย solution การแข่งขันก็จะไม่เป็ นทะเลแดงเดือด
เหมือนกับไปขายทัว่ ๆไป ซึ่ งหากถามว่ามันต้องใช้เวลาเท่าใด เราต้องใช้เวลาในการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภค แต่เราได้ดาเนินการมาหลายปี แล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาทาในปี นี้ เพียงแต่ว่าจังหวะในปี นี้ เป็ นปี ที่โรงงานหลายๆ
ที่อายุเริ่ มเยอะขึ้น 20 ปี 30 ปี ผนวกกับเรามาพูดถึง Industrial 4.0 ผูบ้ ริ หารระดับสู งในหลายๆโรงงานก็ตอ้ งมอง
เรื่ องเทคโนโลยี เรื่ องนวัตกรรม ซึ่ งสยามอีสต์เรามีคู่คา้ ชั้นนาระดับโลกหลาย ๆแบรนด์ ซึ่ งแต่ละรายจะมี know
how ใหม่ๆ หน้าที่เราก็คือต้องไปประชาสัมพันธ์ ไปลงภาคสนาม ไปคลุกคลีกบั ลูกค้า สร้างการยอมรับ และกาลัง
เดินหน้าอยู่
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า สอบถามว่า การเข้าซื้อ UBA เข้าใจว่าเป็ นช่องทางหนึ่งที่จะเป็ นโอกาสให้เราได้ขาย service
ให้ UBA คาถามคือ ในการที่ UBA จะได้ในแต่ละ project มา เรามี ส่วนที่ จะได้จากเขาอีกต่อหนึ่ ง เป็ นยอดกี่
เปอร์เซ็นต์ของงานที่เขาได้รับ และ product ที่เราขายให้กบั UBA เป็ นอะไรบ้าง
คุณอรสา วิมลเฉลา ได้ให้คาตอบว่า การดาเนินธุรกิจของ UBA มีความโปร่ งใส ไม่ว่าต้องการใช้อุปกรณ์ใดๆ ก็
ต้องมีการ bid แต่เนื่องจากทาง SE มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์จึงสามารถเลือกของทีเหมาะสมและราคาดีที่สุดเพื่อ
เข้าแข่งขันตามธุรกิจปกติ เพื่อเขาก็จะได้งานและสิ่ งของต่าง ๆในราคาที่เหมาะสม เราคิดว่าประโยชน์มนั คือตรงนี้
แต่หากถามว่ากี่เปอร์ เซ็นต์ จะได้แค่ไหนก็ข้ ึนอยู่กบั การแข่งขัน แต่เรี ยกว่าหากเขาจะต้องใช้อะไรที่เรามี เขาเปิ ด
โอกาสให้เราได้แข่งขันด้วยเสมอ แต่ได้เท่าไหร่ เราไม่สามารถตอบได้
นายวิสูตร ประยูรพันธุ์รัตน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ยอดขาย ณ ปี 2562 จากที่เราทราบกันว่า ธุรกิจของ SE ใน season
1-2 จะ low และ season 3-4 จะ high ทีน้ ีการตั้งสมมติยอดขาย 100 เปอร์เซ็นต์ อยากจะทราบว่าในปี 2562 เราคาด
ว่าจะรับรู ้ในไตรมาส 1-4 พอจะระบุตวั เลขได้หรื อไม่
คุณอรสา วิมลเฉลาได้ให้คาตอบว่า ขออภัยที่ไม่สามารถให้คาตอบได้ เพราะเป็ นการชี้แนะ แต่สามารถไปดูได้ใน
สถิติในตลาดหุ้น
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เมื่อไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ื อหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่ วม
ประชุม พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อที่ประชุม และปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2562
ปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
เอกสารประกอบวาระที่ 6

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
นายเกริก ลีเกษม
อายุ 25 ปี
สัญชาติ ไทย
วันที่แต่ งตั้งครั้งล่ าสุ ด : 1 ตุลาคม 2562
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้รับแต่ งตั้ง : กรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
: กรรมการ/รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประสบการณ์ ทางาน
: 1.6 ปี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ : 0.5 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
: 20.627
วุฒิการศึกษา
-ปริ ญญาตรี Mechanical Engineer, Queen Mary University
การฝึ กอบรม
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018
- หลักสู ตร Training Dynamic Leadership
- หลักสู ตร โครงการ eLogistic Summit 2019
- หลักสู ตร Orientation Course-CFO Focus on financial reporting รุ่ นที่ 6/2018
- หลักสู ตร Process Innovation Management and Industry Transformation
- หลักสู ตร ความรู ้พ้นื ฐานสาหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์
- หลักสู ตร Data Protection for Business : Road to GDPR Standard
- หลักสู ตร Financial Management and Tax Planning รุ่ นที่ 44
- หลักสู ตร Coaching Arts
- หลักสู ตร Predictive Index
- หลักสู ตร Power BI, Advance Dax for Power, Visual C#
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563)
บริ ษทั จดทะเบียน :
1.ตาแหน่งกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ช่วงระยะเวลา ปี 2562-ปัจจุบนั
2.ตาแหน่งผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ช่วงระยะเวลา ปี 2561-2562
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กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
1.ตาแหน่งกรรมการ
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2562-ปัจจุบนั
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตร ของนายสิ ทธิชยั ลีเกษม และนางสาวอรสา วิมลเฉลา
การเข้ าร่ วมการประชุมในปี 2561
จานวนครั้งที่เข้ าประชุม/
ประชุม
คิดเป็ นร้ อยละ
จานวนครั้งประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการ
1/1
100%
การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
3/3
100%
การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
1/1
100%
คุณสมบัติเพิม่ เติมสาหรับกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่ อ
1.เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
-เป็ นของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
2.เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย)
-ไม่ เป็ น3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การ
-ไม่ มีซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สิ นค้า / บริ การการให้ยืมเงินหรื อให้กยู้ ืมเงิน)
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รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
นายสิ ทธิชัย ลีเกษม
อายุ 59 ปี
สัญชาติ ไทย
วันที่แต่ งตั้งครั้งล่ าสุ ด : 24 เมษายน 2561 (ต่อวาระครั้งที่ 1)
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้รับแต่ งตั้ง : กรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
: กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประสบการณ์ ทางาน
: 26 ปี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ : 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
: 0.014
วุฒิการศึกษา
-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมกศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึ กอบรม
- หลักสู ตร Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ นที่ 127/2016
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563)
บริ ษทั จดทะเบียน :
1.ตาแหน่งกรรมการ/กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ช่วงระยะเวลา ปี 2559-ปัจจุบนั
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
1.ตาแหน่งกรรมการ
บริ ษทั วี-แคร์ โกลบอลเฮลท์ จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2559-ปัจจุบนั
2.ตาแหน่งกรรมการ
บริ ษทั สยามราช ทราเวิล จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2547-ปัจจุบนั
3.ตาแหน่งกรรมการ
บริ ษทั เคสเซล (ประเทศไทย) จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2537-ปัจจุบนั
4.ตาแหน่งกรรมการ
บริ ษทั พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2532-ปัจจุบนั
5.ตาแหน่งกรรมการ/กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก) จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2536-2559
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กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : สามีของนางอรสา วิมลเฉลา และบิดาของนายเกริ ก ลีเกษม
การเข้ าร่ วมการประชุมในปี 2561
จานวนครั้งที่เข้ าประชุม/จานวนครั้ง
ประชุม
คิดเป็ นร้ อยละ
ประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการ
4/4
100%
การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
10/12
83.33%
คุณสมบัติเพิม่ เติมสาหรับกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่ อ
1.เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
-ไม่ เป็ นของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
2.เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย)
-ไม่ เป็ น3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้อ-ไม่ มีขายวัตถุดิบ / สิ นค้า / บริ การการให้ยืมเงินหรื อให้กยู้ ืมเงิน)
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รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
นางสาวจิรนาถ สุ มานนท์
อายุ 46 ปี
สัญชาติ ไทย
วันที่แต่ งตั้งครั้งล่ าสุ ด : 26 เมษายน 2560 (ต่อวาระครั้งที่ 1)
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้รับแต่ งตั้ง : กรรมการ/กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
: กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประสบการณ์ ทางาน
: 9 ปี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ : 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
: ไม่ มี
วุฒิการศึกษา
-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมกศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึ กอบรม
- หลักสู ตร Director Accreditation Program ( DAP) รุ่ นที่ 128/2016
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563)
บริ ษทั จดทะเบียน :
1.ตาแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ช่วงระยะเวลา ปี 2559-ปัจจุบนั
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
1.ตาแหน่งผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายขาย APAC-Projects และ Key Accounts
Suez Water Technology & Solutions Co.,Ltd.
ช่วงระยะเวลา ปี 2562-ปัจจุบนั
2.ตาแหน่งกรรมการ
บริ ษทั สยามราช ทราเวิล จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2547-ปัจจุบนั
3.ตาแหน่งผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายขายประเทศญี่ปุ่นและ APAC-Projects แผนก Chemical & Monitor
Solutions Accounts
Suez Water Technology & Solutions Co.,Ltd
ช่วงระยะเวลา ปี 2553-ปัจจุบนั
4.ตาแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สยามราชธานี (ตะวันออก จากัด
ช่วงระยะเวลา ปี 2559
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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การเข้ าร่ วมการประชุมในปี 2561
จานวนครั้งที่เข้ าประชุม/จานวนครั้ง
ประชุมทั้งหมด
4/4
4/4
3/3

ประชุม

การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คุณสมบัติเพิม่ เติมสาหรับกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่ อ
1.เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
2.เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย)
3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ / สิ นค้า / บริ การการให้ยืมเงินหรื อให้กยู้ ืมเงิน)
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คิดเป็ นร้ อยละ
100%
100%
100%
-ไม่ เป็ น-ไม่ เป็ น-ไม่ มี-

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
นายเดวิด สมัญญาภรณ์
อายุ 54 ปี
สัญชาติ ไทย
วันที่แต่ งตั้งครั้งล่ าสุ ด : ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้รับแต่ งตั้ง : กรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
: กรรมการบริหาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
ประสบการณ์ ทางาน
: 25 ปี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ : การถือหุ้นในบริษัท
: ไม่ มี
วุฒิการศึกษา
-ปริ ญญาโท Industrial Engineering, Chulalongkorn University
-ปริ ญญาตรี Biotechnology (Bioengineering), Kasetsart University
ประวัติการฝึ กอบรม
- หลักสู ตร Orientation Course-CFO Focus on Financial Report รุ่ นที่ 8/2019
- หลักสู ตร Supply Chain Finance and Blockchain Technology 2019
- หลักสู ตร Certificate of Machine and Deep learning 2019
- หลักสู ตร CFA Level I (Training Boot Camp) 2017
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563)
บริ ษทั จดทะเบียน :
1.กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ช่วงระยะเวลา ปี 2562-ปัจจุบนั
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
1.Director, Audit & Risk Committee
World Credit Foncier, Thailand
ช่วงระยะเวลา ปี 2561-ปัจจุบนั
2.Vice President (Executive IT Director)
Western University, Thailand
ช่วงระยะเวลา ปี 2558-ปัจจุบนั
3.Chief Finance Officer
Utility Water Thailand
ช่วงระยะเวลา ปี 2559-2561
4.Asst. To Vice President, GMM One TV
ช่วงระยะเวลา ปี 2557-2558
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กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งกับบริ ษทั : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร : ไม่มี
คุณสมบัติเพิม่ เติมสาหรับกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่ อ
1.เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
2.เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษาทาง
กฎหมาย)
3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจทาให้ไม่สามารถ
ทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สิ นค้า / บริ การ
การให้ยืมเงินหรื อให้กยู้ ืมเงิน)
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-ไม่ เป็ น-ไม่ เป็ น-ไม่ มี-

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ได้ท้งั หมด จะ
เข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการเชิญประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผ ลใน
การที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นภายในสี่ สิบ
ห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุ้นทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อกันหรื อผู ้
ถื อ หุ้ น คนอื่ น ๆ รวมกัน ได้จานวนหุ้ น ตามที่ บังคับ ไว้น้ ัน จะเรี ย กประชุ ม เองก็ได้ภายในสี่ สิบ ห้ า (45) วัน นับ แต่ วนั ครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่ นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุ มผูถ้ ื อหุ้นที่ คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษทั ต้องรั บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่ามีการประชุมผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นตามวรรคที่สี่ครั้งใดจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 33 วรรคหนึ่ง ผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสี่ ตอ้ งร่ วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้ อ 32 ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ
จะกาหนดก็ได้
ข้ อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ้นครั้งใด เมื่ อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ื อหุ้นซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณี น้ ีให้
ส่ งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ้นไม่น้อยกว่ าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ ม ในการประชุ มครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
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ข้ อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 35. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสี ยงหนึ่ง (1) และผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ง (1) เป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อยกเลิ กสัญ ญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษ ัททั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ใดเข้าจัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท หรื อ การควบรวมกิ จ การกับ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิม่ หรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุ้นกูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
ข้ อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่น ๆ
ข้ อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั เสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบ
กาไรขาดทุนนั้นให้เสร็ จก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้ อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผถู ้ ือหุ้น พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
และ
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
ข้ อ 41. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
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ข้ อ 43. ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่ วมประชุ มในการประชุ มผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ทุกครั้งที่ มีการพิจารณางบดุ ล บัญชี กาไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุ้น และให้บริ ษทั จัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมด
ของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่ อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะ ผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณี น้ ี
ให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้ อ 35. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสี ยงหนึ่ง (1) และผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้
เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ และมติของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ง (1) เป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่ง
ผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุ้นกูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 16. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
(2)

ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสี ยง
ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ใน
กรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
36

(3)

บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ น
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

ข้ อ 17. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ้น สามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ในปี แรกและปี ที่ ส องภายหลั ง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั้ น ให้ จั บ สลากกั น
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
การจ่ ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ข้ อ 22. กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุ ม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่ นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้
นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
การจ่ ายปันผลและจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ข้ อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผล
เงิ น ปั น ผลนั้ นให้ แ บ่ ง ตามจ านวนหุ้ น หุ้ น ละเท่ า ๆ กัน เว้น แต่ ใ นกรณี บริ ษั ท ออกหุ้ น บุ ริ มสิ ทธิ แ ละก าหนดให้
หุ้นบุริมสิ ทธิ ได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จดั สรรเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกาไรสมควรพอที่จะทา
เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบในการประชุมผูถ้ ือ
หุ้นคราวต่อไป
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ ก ระท าภายในหนึ่ ง (1) เดื อ น นั บ แต่ ว ัน ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น หรื อที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ้นและให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้นในหนังสื อพิมพ์เป็ น
เวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้ อ 45. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะเอกสาร
และหลักฐานที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องนามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียน
บริ ษทั จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ้นและผูม้ อบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมได้ต้งั แต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุม บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9
การมอบฉันทะ
กรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กบั บุคคลอื่ นเข้าประชุมและออก
เสี ยงแทนตนได้โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีหนังสื อมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาหนดไว้ซ่ ึ ง
บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมนี้ ตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 นอกจากนี้ ผู ้
ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั www.siameastsolutions.com โดยหนังสื อมอบ
ฉันทะแต่ละแบบ มีลกั ษณะดังนี้
• แบบ ก. แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
• แบบ ข. แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ ไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ้นทัว่ ไป ให้เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริ ษทั แนะนาให้
ใช้หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผูถ้ ื อหุ้ นที่ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดู แลหุ้น ให้เลือกใช้
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. ผูถ้ ื อ หุ้ นสามารถมอบฉัน ทะให้ บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งตามความประสงค์ห รื อมอบฉัน ทะให้ กรรมการอิ สระของบริ ษ ัทดังมี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 หากผูถ้ ือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ขอแนะนาให้ใช้
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ และส่ งหนังสื อมอบฉัน ทะพร้อมเอกสารประกอบการ
มอบฉันทะภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 มายัง
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอ 21150
โทรศัพท์หมายเลข (66)3868-2540
โทรสารหมายเลข (66)3868-2539
อีเมล์: info@siameastsolutions.com
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5. กรอกข้อความในหนังสื อมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผมู ้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสื อ
มอบฉันทะ และปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะแสดง หนังสื อมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่ วนของเอกสารที่ตอ้ ง นามา
แสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสาหรับผูร้ ับมอบฉันทะในวันประชุม
เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถู ้ ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว ต่างประเทศ)
ที่ยงั ไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณี ที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
1) หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะ และติดอากร
แสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
2) สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนังสื อเดิ น ทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อบฉันทะ ซึ่งผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว ต่างประเทศ)
ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูร้ ับมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
1. กรณี ผมู ้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดง
1) สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรื อ บัต รประจ าตัวข้าราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อหนังสื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึ งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี อานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสื อมอบอานาจมี อานาจกระทา
การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้น
2. กรณี ที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
1)

หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
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2)

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

3)

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

4)

สาเนาหนังสื อรับรองของนิ ติบุคคลจากกระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึ งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่ งลงนาม 1ในหนังสื อมอบอานาจมี
อานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้น

3. กรณี การมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
3.1

3.2

เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1)

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจกระทาการ แทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วน แล้ว

2)

หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3)

สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องซึ่ งรับรอง ไว้
ไม่เกิ น 6 เดื อน โดยผูม้ ี อานาจกระทาการแทนของคัสโตเดี ยน (Custodian) และมี ข้อความแสดงให้เห็ นว่ าผูม้ ี
อานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ งลงนามในฐานะผูม้ อบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนคัส
โตเดียน (Custodian)

4)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง

เอกสารหลักฐานจากผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
1)

หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ แทน

2)

สาเนาหนังสื อ รับ รองการจดทะเบี ยนนิ ติบุ คคลของผูถ้ ื อหุ้ นซึ่ งรั บ รองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุ คคล ซึ่ ง
รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสื อมอบอานาจมี อานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้น

3)

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

3.3

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

ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 น.
ผูถ้ ือหุ้น บมจ.สยำมอีสต์ โซลูชนั่

มำด้วยตนเอง
โต๊ะลงทะเบียนมำด้วยตนเอง
เวลำ 08.00 น.

ผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ
บริ ษทั ลงทะเบียนกำรประชุม

ตรวจสอบเอกสำรผูร้ ับมอบฉันทะ

ผูถ้ ือหุ้นด้วยระบบ Barcode

โต๊ะลงทะเบียนผูร้ ับมอบฉันทะ
เวลำ 08.00 น.

แสดงบัตรประจำตัวพร้อมแบบฟอร์ม

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวผูม้ อบและ

กำรลงทะเบียน

ผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแบบฟอร์มกำรลงทะเบียน

ลงนำมในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ำห้องประชุม
ประธำนเปิ ดประชุม
เวลำ 10.00 น.
บริ ษทั จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษำ

ประธำนเสนอวำระกำรประชุม

ทำงกฎหมำยภำยนอกเพื่อทำหน้ำที่ดูแล
และตรวจสอบกำรนับคะแนนเสี ยงใน

กรณีที่มีผตู้ อ้ งกำรคัดค้ำนหรื องดออกเสี ยงใน
วำระใด ๆ ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สำหรับผูค้ ดั ค้ำนหรื องดออกเสี ยง)
เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพำะผูค้ ดั ค้ำน
หรื องดออกเสี ยง และสรุ ปผลลงคะแนน
ประธำนกล่ำวสรุ ปผลคะแนนต่อที่ประชุม
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กำรประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อให้กำรประชุมฯ
เป็ นไปตำมกฎหมำยและตำมข้อบังคับ
บริ ษทั

ปิ ดอากรแสมป์

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
Enclosure 7

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY FORM A
เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

20 บาท

Affix Stamp Duty
20 Baht

พ.ศ.
B.E.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
I/We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Residing at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet
Province
Post Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง 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 (ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [] หรื อ นาง [] ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ก็ได้ 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 อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
Years, Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Province
Post Code
or
❑2. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
Years, Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Province
Post Code
or
❑3. ชื่อ
นายธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการอิสระ
อายุ 55 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 44/280 หมู่บา้ นภัสสรเพสรทีจ
Name
Mr.Thanachart Numnonda Independent Director age 55 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige
ถนน
เฉลิมพระกียรติ ร.9
ตาบล/แขวง
ประเวศน์
อาเภอ/เขต
ประเวศน์
Road
King Rama Rd.9
Tambol/Khwaeng Prawet
Amphur/Khet
Prawet
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10250
หรื อ
Province Bangkok
Post Code
10250
or
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❑4. ชื่อ
นางจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการอิสระ
อายุ 49 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 22/320 หมู่ 4
Name Mrs.Chanchira Smakthai
Independent Director
age 49 Years, Residing at 22/320 Moo.4
ถนน
ตาบล/แขวง
บึง
อาเภอ/เขต
ศรี ราชา
Road
Tambol/Khwaeng Bueng
Amphur/Khet
Si Racha
จังหวัด
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์
20230
หรื อ
Province
Chonburi
Post Code
20230
or
❑5.ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
Years, Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Post Code
คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู ้แ ทนของข้าพเจ้า เพื่ อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ มสามัญ ผู ้ถื อหุ้ น ประจ าปี 2563
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย3191 ตาบลห้ วยโป่ ง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on June 17,
2020, at 10.00 a.m., at Meeting Room, SiamEast Solutions Public Company Limited, 15/1 Highway-Rayong No.3191 Rd., T.Huey-Pong, A.Muang Rayong,
Rayong, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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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หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY FORM B
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
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
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Residing at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet
Province
Post Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง 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 (ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [] หรื อ นาง [] ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ก็ได้ 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 อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
Years,Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Province
Post Code
or
❑2. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
Years, Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Province
Post Code
or
❑3. ชื่อ
นายธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการอิสระ
อายุ 55 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 44/280 หมู่บา้ นภัสสรเพสรทีจ
Name
Mr.Thanachart Numnonda Independent Director age 55 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige
ถนน
เฉลิมพระกียรติ ร.9
ตาบล/แขวง
ประเวศน์
อาเภอ/เขต
ประเวศน์
Road
King Rama Rd.9
Tambol/Khwaeng Prawet
Amphur/Khet
Prawet
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10250
หรื อ
Province Bangkok
Post Code
10250
or
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❑4. ชื่อ
นางจันทร์จิรา สมัครไทย
Name Mrs.Chanchira Smakthai
ถนน
Road
จังหวัด
ชลบุรี
Province
Chonburi
❑5.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

กรรมการอิสระ
อายุ 49 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 22/320 หมู่ 4
Independent Director
age 49 Years, Residing at 22/320 Moo.4
ตาบล/แขวง
บึง
อาเภอ/เขต
ศรี ราชา
Tambol/Khwaeng Bueng
Amphur/Khet
Si Racha
รหัสไปรษณีย์
20230
หรื อ
Post Code
20230
or
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
Years, Residing at
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย3191 ตาบลห้วยโป่ ง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on June 17, 2020,
at 10.00 a.m., at Meeting Room, SiamEast Solutions Public Company Limited, 15/1 Highway-Rayong No.3191 Rd., T.Huey-Pong, A.Muang Rayong,
Rayong, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ
1. Elaborate on the matter informed by the chairman
❑(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
2. To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2019
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562
3. To adopt the minutes the report on the Company’s operating results for the year 2019
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2019
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสาหรับปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
5. To consider and approve the allocation of profits for the year 2019 and acknowledge the payment of interim dividends
❑(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่
6. To consider and approve the election of directors to replace those retire by rotation and elect new directors
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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
❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล / To consider and elect each director individually
1. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นายเกริ ก ลีเกษม / Mr. Kirk Leekasem (กรรมการ/Director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นายสิทธิชยั ลีเกษม / Mr. Sittichai Leekasem (กรรมการ/Director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นางสาวจิรนาถ สุมานนท์/ Ms. Jiranat Sumanont (กรรมการ/Director/กรรมการอิสระ/ Independent
Director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
4. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นายเดวิด สมัญญาภรณ์/ Mr. David Samanyaporn (กรรมการ/Director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
7. To consider and approve the director’s remuneration for the year 2020
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2563
8. To consider and approve the appointment of the auditors and fixing their remunerations for the year 2020
❑(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์ สนธิของบริษัท
9. To consider and approve the amendment of the company’s Articles of Association.
❑(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
10. To consider other matters (if any)
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมี การพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ั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.
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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Any acts performed by the proxy in this meeting, except where the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be deemed to be the
actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remark
1.

2.
3.

ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผูร้ ั 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.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
ในกรณี ที่มีวาระที่ จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉัน ทะสามารถระบุเพิ่ มเติ มได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matter in the attached supplemental to this Form
B.

48

ใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Continuation Page of Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริ ษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย
For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on June 17, 2020, at 10.0 0 a.m., at Meeting Room, SiamEast
Solutions Public Company Limited, 15/1 Highway-Rayong No.3191 Rd., T.Huey-Pong, A.Muang Rayong, Rayong, Thailand or such other date, time and
place as the meeting may be adjourned.
วาระที่
Agenda
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

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

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Affix Stamp Duty
PROXY FORM C
20 Baht
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Written at
เดือน
Month

วันที่
Date

พ.ศ.
B.E.

(1) ข้าพเจ้า
I/We
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Address at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet
Province
Post Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กับ
Acting as the custodian for
ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง 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 (ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [] หรื อ นาง [] ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาพร้อมนี้)
Hereby appoint
(The shareholder may appoint one of the Company’s independent directors i.e. Mr. [] or Mrs. [] to be the proxy. The
Information of the independent directors, were shown in the enclosure)
❑1. ชื่อ
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
Years,
Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Province
Post Code
or
❑2. ชื่อ
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
Years,
Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Province
Post Code
or
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❑3ชื่อ

นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการอิสระ

อายุ 55 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 44/280 หมู่บา้ นภัสสรเพสรทีจ

Name

Mr.Thanachart Numnonda

Independent Director

age 55 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige

ถนน
Road

เฉลิมพระกียรติ ร.9
King Rama Rd.9

จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
Province Bangkok

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

ประเวศน์
Prawet

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์
Post Code

10250
10250

หรื อ

ประเวศน์
Prawet

or

❑4. ชื่อ
นางจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการอิสระ
อายุ 49 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 22/320 หมู่ 4
Name Mrs.Chanchira Smakthai
Independent Director
age 49 Years, Residing at 22/320 Moo.4
ถนน
ตาบล/แขวง
บึง
อาเภอ/เขต
ศรี ราชา
Road
Tambol/Khwaeng Bueng
Amphur/Khet
Si Racha
จังหวัด
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์
20230
หรื อ
Province
Chonburi
Post Code
20230
or
❑5. ชื่อ
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

age

Years,
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Post Code

Residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย3191 ตาบลห้วยโป่ ง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on on June 17,
2020, at 10.00 a.m., at Meeting Room, SiamEast Solutions Public Company Limited, 15/1 Highway-Rayong No.3191 Rd., T.Huey-Pong, A.Muang Rayong,
Rayong, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We appoint and empower the proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at this meeting in the following manner:
❑ มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
The proxy is empowered to vote the entire shares held and entitled to vote
❑ มอบฉันทะบางส่วน คือ
The proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows:
❑ หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Ordinary Share
share(s), entitled to cast
❑ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Preferred Share
share(s), entitled to cast
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
เสียง
Total number of votes entitled to cast is
vote(s)
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
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เสียง
vote(s)
เสียง
vote(s)

วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ
1. Elaborate on the matter informed by the chairman
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
2. To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2019
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562
3. To adopt the minutes the report on the Company’s operating results for the year 2019
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2019
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสาหรับปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
5. To consider and approve the allocation of profits for the year 2019 and acknowledge the payment of interim dividends
❑(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่
6. To consider and approve the election of directors to replace those retire by rotation and elect new directors
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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
❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล / To consider and elect each director individually
1. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นายเกริ ก ลีเกษม / Mr. Kirk Leekasem (กรรมการ/Director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นายสิทธิชยั ลีเกษม / Mr. Sittichai Leekasem (กรรมการ/Director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นางสาวจิรนาถ สุมานนท์/ Ms. Jiranat Sumanont (กรรมการ/Director/กรรมการอิสระ/
Independent Director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
4. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นายเดวิด สมัญญาภรณ์/ Mr. David Samanyaporn (กรรมการ/Director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
7. To consider and approve the director’s remuneration for the year 2020
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2563
8. To consider and approve the appointment of the auditors and fixing their remunerations for the year 2020
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์ สนธิของบริษัท
9. To consider and approve the amendment of the company’s Articles of Association.
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
10. To consider other matters (if any)
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุ้น
Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 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
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remark
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นที่ ปรากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C is only used in the case that the shareholder of record is a foreign shareholder whose shares are taken of by the custodian in
Thailand.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Required supporting documents:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
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3.

4.
5.

The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผูร้ ั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.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติ มได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matters in the attached supplemental to this
Form C.
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ใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Continuation Page of Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย3191 ตาบล
ห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประเทศไทย ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย
For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on June 17, 2020, at 10.0 0 a.m., at Meeting Room, SiamEast
Solutions Public Company Limited, 15/1 Highway-Rayong No.3191 Rd., T.Huey-Pong, A.Muang Rayong, Rayong, 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)

เรื่ อง
Re :
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย
เสียง ❑ งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
เรื่ อง
Re :
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย
เสียง ❑ งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
เรื่ อง
Re :
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8

รายชื่ อและรายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการอิสระ
ที่ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ชื่ อ-นามสกุล

: นายธนชาติ นุ่มนนท์

ตาแหน่ ง

: ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 55 ปี

ที่อยู่

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

ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

ชื่ อ-นามสกุล

: นางจันทร์จิรา สมัครไทย

ตาแหน่ ง

: กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบเทน

อายุ

: 49 ปี

ที่อยู่

: 22/320 หมู่ 4 ตาบลบึง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9

แผนที่ของสถานที่จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
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แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10

เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้จดั ทำรำยงำนประจำปี 2562 ที่มีขอ้ มูลตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นได้ทรำบถึงกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ในรู ปแบบ QR CODE (ภำษำไทย) และได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อ
เชิญประชุมฉบับนี้แล้ว
ทั้งนี้ หำกท่ ำนผูถ้ ื อหุ้ น มี ค วำมประสงค์จะขอรั บ รำยงำนประจ ำปี 2562 ที่ ได้จัดพิ ม พ์ในรู ป แบบรู ป เล่ มโดยมี เนื้ อหำ
เช่นเดียวกันกับ QR CODE โปรดแจ้งรำยละเอียดผ่ำนช่องทำงตำมที่ระบุดำ้ นล่ำงมำยังบริ ษทั เพื่อจัดส่ งให้ท่ำนตำมควำมประสงค์
ต่อไปด้วย
ข้ำพเจ้ำ ชื่อ
ที่อยู่

นำมสกุล

หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อีเมล์

มีควำมประสงค์ขอรับเอกสำรดังต่อไปนี้ ( กรุ ณำทำเครื่ องหมำยในช่อง □)
รายงานประจาปี 2562
□ รู ปเล่ม (ฉบับภำษำไทย)
ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถส่งรำยละเอียดกำรขอรับเอกสำรมำยังบริ ษทั หรื อติดต่อขอรับได้ที่ :
เลขานุการบริษัท
บริ ษทั สยำมอีสต์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 15/1 ถนนทำงหลวงระยองสำย 3191 ตำบลห้วยโป่ ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
หรื อ

โทรศัพท์หมำยเลข (66)3868-2540

หรื อ

โทรสำรหมำยเลข (66)3868-2539

หรื อ

อีเมล์: info@siameastsolutions.com

โดยผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิขอรับรำยงำนประจำปี 2562ได้ท่ำนละ 1 เล่ม
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