รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ของ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริ ษทั เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง
เริ่มการประชุม
ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับท่านผูถ้ ือหุ้น
และผูร้ ่ วมการประชุมทุกท่านที่ มาร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ของบริ ษทั โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการ
บริ ษทั นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) ในการประชุมครั้งนี้
ผูด้ าเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผถู ้ ือหุ้นทราบ จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 มีผถู ้ ือหุ้นเข้าประชุมในครั้งนี้ ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้ น 56 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้ น
185,878,314 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 77.45 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งกาหนดให้ตอ้ งมีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมดของบริ ษทั
จึงขอเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนากรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชีและที่ปรึ กษากฎหมายซึ่งได้เข้าร่ วมประชุม ดัง
รายนามต่อไปนี้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. ดร.ธนชาติ
นุ่มนนท์
2. นางสาวอรสา
วิมลเฉลา
3. นายเกริ ก

ลีเกษม

4. นางจันทร์จิรา

สมัครไทย

5. นางสาวจิรนาถ

สุ มานนท์

6. นายสิ ทธิชยั
7. นางสาวณิ ชกมล

ลีเกษม
วงศ์พิพฒั น์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ หาร/กรรมการบริ หาร/ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/ กรรมการบริ หาร / กรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ/กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
1. นางสาวสุ ภาภรณ์
มัง่ จิตร
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ์ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
1. นายพิสุทธิ์
รักวงษ์
2. นางสาวสุ ธิดา
ชัยสุ วรรณ
3. นางสาวศุภิสรา
จตุรพิธเจริ ญ
ทั้งนี้ บริ ษทั มีคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่นอีก
ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบตั ิผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว โดยเปิ ดรับเรื่ องตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 และเสนอคาถาม
ล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จนถึง 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม ซึ่ งปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องหรื อเสนอ
ชื่อบุคคล และส่งคาถามล่วงหน้าเข้ามาให้พิจารณา
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งว่า สาหรับการประชุมในวันนี้ บริ ษทั ได้ใช้ระบบลงคะแนนเสี ยงแบบ E-Voting ผูด้ าเนินการประชุมได้
ชี้แจงวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี อนึ่ง การประชุมในวันนี้มีสักขีพยานในการนับคะแนนจานวน 2 ท่าน ได้แก่นางสาวภัททา อัตถวรคุณ และนางสาวธนภร จิตรา
กุลภัทร
จากนั้นผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงรายละเอียดวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนนเสี ยงและการแจ้งผลการนับคะแนนใน
การประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
1. ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 35 กาหนดให้การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผูถ้ ือหุ้นมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ
อยู่และกาหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยง หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสี ยงเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเป็ น
เสี ยงชี้ขาด
2. จานวนผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ และจานวนเสี ยงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันเนื่ องจากอาจมี ผถู ้ ือหุ้นบางรายลงทะเบียน
หลังจากเริ่ มประชุมไปแล้ว
3. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ ในที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการสอบถามที่ประชุม เฉพาะผูท้ ี่ประสงค์ลงคะแนน
“ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” เท่านั้น โดยขอให้ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะลงคะแนนในระบบ E-Voting ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นจะ
ได้รับ Username และ Password จากการลงทะเบียน โดยบริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงดังกล่าว มาหักออกจากจานวนหุ้นทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน สาหรับผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้ออก
เสี ยงลงคะแนน บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วยตามที่ประธานฯ ที่ประชุมเสนอ
การออกเสี ยงลงคะแนนในการผ่านมติแต่ละวาระ เป็ นดังนี้
• วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็ นการเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
• วาระที่ 2,4,5,6 และ 8 ต้องได้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ
้ ือ
หุ้นซึ่งมาประชุม
• วาระที่ 7 ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสี ย งทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
• วาระที่ 9 ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุม
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วาระที่ 10 (ถ้ามี) การเสนอเรื่ องใด ๆ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิเพิ่มเติมและการลงมติจะเป็ นไปตามเงื่อนไขของ
กฎหมาย
ประธานฯ ได้แถลงในที่ประชุมว่ามีกรรมการมาร่ วมประชุมรวม 7 ท่าน คิดเป็ น 100% ของกรรมการทั้งหมด และครบองค์ประชุม
จึงได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 และดาเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมตามลาดับ
ดังนี้
•

วาระที่ 1 รับทราบเรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ได้เข้าร่ วมโครงการ “โรงงานสี ขาว” ของทางกองสวัสดิการแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และแจ้งความคืบหน้าจากการที่บริ ษทั ได้เข้าเป็ นแนวร่ วม
ปฏิ บัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้านการทุจริ ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
(CAC) ซึ่งบริ ษทั ได้รับหนังสื อตอบรับจากประธานกรรมการแนวร่ วม (CAC) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ บริ ษทั อยูใ่ นขั้นตอน
การดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ผา่ นกระบวนการรับรองภายในเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ประธานกรรมการแนวร่ วมได้ลงนาม
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผูด้ าเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็ นวาระ
เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบวาระตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยไม่ตอ้ งมีการลงมติ
หมายเหตุ
วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2562 และได้ดาเนินการจัดส่ งสาเนารายการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดพร้อมเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.siameastsolutions.com) (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1) ซึ่ งได้
จัดส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุม แล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน2562
โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

185,878,314
0
0
-

100.00
00.00
00.00
-

รวม (56 คน)

185,878,314

100.00
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วาระที่ 3 รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการประจาปี 2562
ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน เป็ นผูร้ ายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ
นายเดวิด สมัญญาภรณ์ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดาเนินงาน ตามรายงานประจาปี 2562 (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2) บริ ษทั มี
รายได้จากการขายและบริ การจานวน 474.95 ล้านบาท โดยเมื่อเทียบกับ เป้ าหมายที่บริ ษทั ได้ต้ งั ไว้จะคิดเป็ นร้อยละ 80.23 โดย
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้น จานวน 130.45 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 89.29 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร จานวน 100.07 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 96.31 มีกาไรสุ ทธิ (เฉพาะกิจการ) จานวน 28.65 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 77.42 มีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วม จานวน 6.80 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 85.03 ส่งผลให้บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ จานวน 35.45 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 78.78
ทั้งนี้ เมื่อเทียบผลการดาเนินในปี นี้กบั ปี ก่อน บริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการในปี ก่อน
คิดเป็ นร้อยละ 17.15 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 16.64 และบริ ษทั มีตน้ ทุนขายและบริ การเพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 16.31
ส่งผลให้บริ ษทั มีกาไรขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย เป็ นจานวน 35.45 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33.48
หากพิจารณาในเชิงของรายได้จากการขายและบริ การ จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจงานบริ การมีรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ
24.25 กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรมมีรายได้ลดลง คิดเป็ นร้อยละ 10.57 กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อมี
รายได้สูงขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 33.94 และกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มมีรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 28.24 โดยเมื่อเทียบ
เป็ นรายไตรมาส จะเห็นได้ว่าบริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส เมื่อเทียบกับรายได้รายไตรมาสในปี
2562
สาหรับกาไรขั้นต้นรวม บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นรวมเป็ นจานวน 130.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน คิดเป็ นอัตราร้อยละ
19.46 เมื่อเทียบเป็ นรายไตรมาสจากปี ก่อน จะเห็นว่าในทุกไตรมาสมีการปรับตัวลดลง แต่ในไตรมาสสุ ดท้ายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก าไรขั้น ต้น โดยรวมปรั บ ตัว สู ง ขึ้ น ด้ว ย โดยในส่ วนของค่ า ใช้จ่ า ยในการขายและบริ ห ารก็ มี ก ารปรั บ ตัว สู ง ขึ้ น
เช่นเดียวกัน โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 14.29 ส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ
5.95
บริ ษทั มี กาไรสุ ทธิ เฉพาะกิ จการเป็ นจานวน 28.65 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 44.92 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบรายไตรมาส จะเห็นว่าในไตรมาสที่ 4 มีการปรับตัวลดลง โดยสาเหตุเกิดจากการที่ได้มีการเข้าประมูลราคา (bidding)
แล้ว อย่างไรก็ตาม การดาเนินการดังกล่าวบริ ษทั ยังมิได้มีเข้าลงนามในสัญญา ส่ งผลให้มีการดาเนินการในด้านต้นทุนแต่ยงั ไม่มี
รายได้เข้ามา
ผูด้ าเนิ นการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผูถ้ ือหุ้นสอบถาม
ข้อมูลสรุ ปได้ ดังนี้
1. นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากข้อมูลในรายงานการประชุม บริ ษทั มีรายได้ค่านายหน้า
จากการนาสิ นค้าเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทย อยากทราบว่าสิ นค้าดังกล่าวเป็ นสิ นค้าอะไร และผูซ้ ้ื อสิ นค้าเป็ นผูซ้ ้ือ
ที่ จะนาสิ นค้าไปจาหน่ ายต่อ หรื อผูซ้ ้ื อเป็ นผูใ้ ช้งานสิ นค้าดังกล่าว และบริ ษทั เป็ นผูไ้ ด้รั บอนุ ญาตให้นาเข้าสิ นค้า
ดังกล่าวเพียงผูเ้ ดียวใช่หรื อไม่
ตอบ ประธานฯ มอบหมายให้นายเกริ ก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจงข้อสอบถามดังกล่าว โดย
นายเกริ ก ลีเกษม ได้ช้ ีแจงว่า รายได้ค่านายหน้า จะมาจากสิ นค้าที่บริ ษทั มีจาหน่ายอยู่แล้ว ซึ่ งในที่น้ ีมาจากสิ นค้ากลุ่ม
การจัดการกระบวนการระบบท่อ โดยจะเป็ นการขายให้กบั กลุ่ม EEC ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสู ง ดังนั้น บริ ษทั จึงได้รับค่า
นายหน้าจากการที่ผจู ้ าหน่าย (Supplier) ขายให้กบั กลุ่ม EEC ทั้งนี้ เนื่องจากผูจ้ าหน่ายเป็ นกลุ่มบริ ษทั ของทางบริ ษทั
เอง ในกรณี น้ ี บริ ษ ัท จึ ง เป็ นตัวแทนเพี ย งรายเดี ย ว ในการจ าหน่ า ยสิ น ค้า นี้ บริ ษ ัท มี ก ารสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า เข้า มาจาก
ต่างประเทศด้วย เข้ามาจาหน่ายในประเทศ ซึ่งทางบริ ษทั มีส่วนในการทาการตลาดให้ บริ ษทั จึงมีรายได้จากส่วนนี้
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2. นายนิ รันด์ พงษ์กล่ า สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณี เช่ นนี้ เหตุใดผูซ้ ้ื อสิ นค้าจะต้องซื้ อสิ นค้าผ่านทางบริ ษทั ในเมื่อ
สามารถสั่งซื้อได้เองจากต่างประเทศ
ตอบ นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้ช้ ีแจงว่า เนื่องจากบริ ษทั เป็ นผูแ้ ทนรายเดียวในประเทศ
ไทย ในกรณี ที่ ผู ้บ ริ โ ภค (End User) สั่ ง สิ น ค้า โดยตรงจากต่ า งประเทศ บริ ษ ัท ก็ ท าหน้า ที่ ใ นการท าตลาดและ
ประสานงาน รวมทั้งให้บริ การอื่น ๆ แก่ผบู ้ ริ โภค ส่งผลให้บริ ษทั มีรายได้จากต่างประเทศในการทาการตลาดให้ และ
ในกรณี น้ ี ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ใช้สินค้าเอง แต่เป็ นกรณี ซ้ือเพื่อนาไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม ผูด้ าเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็ น
วาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง และสรุ ปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2562
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจาสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ ี แจงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามมาตรา 112 ตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 39 ของบริ ษทั คณะกรรมการได้ดาเนินการ
จัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั และได้รับการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดยมีรายละเอียด
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ในวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้ นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียด งบ
การเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า สาหรับงบการเงินของบริ ษทั ประจาปี 2562 บริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียน
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนคิดเป็ นร้อยละ 17.97 ส่ งผลให้สินทรัพย์รวมของบริ ษทั เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 5.23 ส่ วนหนี้ สินหมุนเวียนของ
บริ ษทั เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนคิดเป็ นร้อยละ 0.59 ทาให้หนี้สินรวมมีอตั ราเพิม่ ขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 2.35 ส่วนของผูถ้ ือหุ้นเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน
คิดเป็ นร้อยละ 5.23
ในเชิงสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั มีจานวนเพิ่มขึ้นซึ่ง
มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 56.42 ล้านบาท สาหรับหนี้สินมีส่วนของหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้นมา คิดเป็ นร้อยละ 11.28 ส่ งผลให้หนี้สินรวมอยู่ที่
112.06 ล้านบาท และในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น มีกาไรสะสมเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนผูถ้ ือหุ้นระหว่างหนี้สินต่อทุน
ถือว่าอยูใ่ นสัดส่วนที่ดี โดยจะอยูใ่ นเกณฑ์ 0.30 ตลอด ซึ่งจะเห็นว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
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ผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

185,868,114
0
10,200
-

99.99
00.00
0.01
-

รวม (56 คน)

185,878,314

100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและจ่ ายเงินปันผล สาหรับปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ผดู ้ าเนินการประชุมเป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดของการจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผล สาหรับปี
2562 ต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนิ นการประชุมชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 45 กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ น
ทุนสารองตามกฎหมายของบริ ษทั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ในปัจจุบนั บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท และมีทุนสารองก่อนการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายเป็ น
จานวน 5,102,434.28 คิดเป็ นร้อยละ 4.26 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ทั้งนี้
พิจารณาจากกผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ท้ งั สิ้ น
28,647,125.80 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรจากผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวนทั้งสิ้ น 1,432,356.29 บาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 5.00 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบ
การเงิ นของบริ ษทั สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยภายหลังจากการจัด สรรเงิ นกาไรจานวน
ดังกล่าวเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย บริ ษทั จะมีทุนสารองตามกฎหมายรวมจานวนทั้งสิ้ น 7,523,402.84 บาท ซึ่ งคิดเป็ นอัตราร้อย
ละ 6.27 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 สาหรับรอบผลการดาเนินงานประจาปี 2562 จากกาไรสุ ทธิเฉพาะกิจการเท่ากับ 28,647,125.80 บาท ใน
อัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 12,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 41.89 ของกาไรสุ ทธิ และคณะกรรมการจะไม่เสนอ
จ่ายเงินปันผลของการดาเนินงานประจาปี 2562 อีก
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ที่ระบุว่า บริ ษทั จะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ภายหลังจากหักภาษีและทุนสารองตามกฎหมายแล้ว
ข้ อมูลเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปันผล
ปี
กาไรสุ ทธิ
2560
2561
2562

34,742,211.63
19,772,245.43
28,647,125.80

จานวนหุ้น
240,000,000.00
240,000,000.00
240,000,000.00

เงินปันผล

กาไร
(บาท:หุ้น)
14,400,000.00
0.06
9,600,000.00
0.04
12,000,000.00
0.05

สัดส่ วนการ
จ่ ายเงินปันผล
41.00
48.55
41.89
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ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผูด้ าเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ ตอ้ งผ่าน
การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไรและจ่ายปั นผล ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน สาหรับปี 2562 โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

185,878,314
0
0
-

100.00
00.00
00.00
-

รวม (56 คน)

185,878,314

100.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการเข้ า
ใหม่
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 ซึ่ งกาหนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563 นี้ มีจานวน 3 คน จากจานวนกรรมการ
ทั้งหมด 7 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายชื่อดังนี้
1. นายเกริ ก
ลีเกษม
2. นายสิ ทธิชยั
ลีเกษม
3. นางจันทร์จิรา สมัครไทย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของบริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอชื่อเลือกตั้ง นายเดวิด สมัญญาภรณ์ เข้าดารง
ตาแหน่ งเป็ นกรรมการ เพิ่มอีก 1 ท่าน เนื่ องจากเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถที่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
กรรมการอันเป็ นคุณประโยชน์ต่อบริ ษทั ต่อไป โดยจานวนกรรมการ ณ ปัจจุบนั มีท้งั หมด 7 ท่าน หากนายเดวิด สมัญญาภรณ์ ได้รับ
การเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ จะมีจานวนกรรมการทั้งสิ้ น 8 ท่าน โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ
นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านแล้ว
ทั้งนี้เพื่อความโปร่ งใสในการลงคะแนน ประธานฯ จึงเรี ยนเชิญกรรมการผูม้ ีรายชื่อดังกล่าว และกรรมการที่จะได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระ
ประธานฯ ชี้แจงต่อว่า ในการสรรหาหรื อเสนอแนะผูท้ ี่จะเข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระและกรรมการใหม่
ในครั้ งนี้ ไ ด้ผ่า นกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริ ษ ัท โดยผ่านการมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาแล้ว ทั้งยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะ
เข้ารั บการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุ มครั้ งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤศจิ กายน 2562 ถึ งวันที่ 31
มกราคม 2563 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
ประธานฯ นาเสนอประวัติของกรรมการที่มีรายชื่ อดังกล่าวและและกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่ปรากฎตาม
เอกสารประวัติของกรรมการ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3) ได้ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
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นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เนื่ อ งด้ว ยกรรมการที่ อ อกจากต าแหน่ ง นั้น เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทางานที่ดี และมีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจน
มี ทัศ นคติ ที่ดีต่อ องค์กร สามารถอุ ทิ ศเวลาให้ ได้อย่างเพี ย งพออันเป็ นประโยชน์ต่ อการด าเนิ นกิ จการของบริ ษทั ตลอดจนมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและ
สาหรั บ ผูท้ ี่ จะดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระก็เ ป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติ ความเป็ นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ
หนึ่ง
โดยคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรในการแต่งตั้งนายเดวิด สมัญญาภรณ์ ผูผ้ า่ นการเสนอชื่อคัดเลือกจากคณะกรรมการ
สรรหาเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมี
ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
โดยให้เข้าดารงตาแหน่งภายหลังได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ต่อไป
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผูด้ าเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ผูด้ าเนินการเรี ยนเชิญกรรมการของบริ ษทั และผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการกลับเข้าห้องประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ และแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
6.1 นายเกริก ลีเกษม

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

185,878,314
0
0
-

100.00
00.00
00.00
-

รวม (56 คน)

185,878,314

100.00

6.2 นายสิทธิชัย ลีเกษม

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

185,878,314
0
0
-

100.00
00.00
00.00
-

รวม (56 คน)

185,878,314

100.00
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6.3 นางสาวจิรนาถ สุ มานนท์

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

185,878,314
0
0
-

100.00
00.00
00.00
-

รวม (56 คน)

185,878,314

100.00

6.4 นายเดวิด สมัญญาภรณ์

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

185,878,314
0
0
-

100.00
00.00
00.00
-

รวม (56 คน)

185,878,314

100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผดู ้ าเนินการประชุมเป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ต่อ
ที่ประชุม
ผูด้ าเนิ นการประชุมชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิม่ เติม) ได้กาหนด ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของ
บริ ษทั และตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 22 ได้กาหนดให้กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่า ตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ในรู ปของ
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นจะพิจารณาและลง
มติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริ ษทั ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น จะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ดาเนินการสารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ งอยู่ในประเภท
ธุ รกิจเดียวกัน โดยคานึ งถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสาหรับกรรมการประจาปี 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้
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ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริ ษทั (บาท/ครั้ง)
กรรมการบริ ษทั (บาท/คน/ครั้ง)
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)
กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
(บาท/ครั้ง)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

12,000

10,000

10,000

ทั้งนี้ นางสาวณิ ชกมล วงศ์พิพฒ
ั น์ กรรมการบริ ษทั ได้แจ้งต่อที่ ประชุ มขอสละสิ ทธิ์ ที่ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั
ผูด้ าเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการนี้กรรมการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นมีส่วนได้เสี ยพิเศษของดออกเสี ยงเป็ น
จานวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวอรสา วิมลเฉลา (2) นายสุ ทธิ ชยั ลีเกษม และ (3) นายเกริ ก ลีเกษม ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ถือ
หุ้นรวมกันทั้งสิ้น 145,486,800 หุ้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผูด้ าเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

40,391,514
0
145,486,800
-

21.73
00.00
78.27
-

รวม

185,878,314

100.00

หมายเหตุ
ไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 36 ที่ กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ
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กาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เพื่อเป็ น
ผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ประจาปี 2563 โดยมีผสู ้ อบบัญชีดงั นี้
1) นางสาวสุ ภาภรณ์
มัง่ จิตร
เลขทะเบียนผูส้ อบ 8125
2) นางสุ วิมล
กฤตยาเกียรณ์
เลขทะเบียนผูส้ อบ 2982
3) นางสาวสมจินตนา
พลหิรัญรัตน์
เลขทะเบียนผูส้ อบ 5599
โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว มีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อส่ วนได้
เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่า วในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้บริ ษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด แต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีรายอื่นของบริ ษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เข้าทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แทนได้
ในส่ วนค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีน้ นั คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริ มาณงานการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริ ษทั แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับบริ ษทั เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
ค่าตอบแทน
1,200,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผูด้ าเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

185,878,314
0
0
-

100.00
00.00
00.00
-

รวม (56 คน)

185,878,314

100.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมบริคณห์ สนธิของบริษัท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ตามมาตรา 18 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ) และตามข้อ บัง คับ บริ ษ ัท ข้อ 26 ในการด าเนิ น กิ จ การบริ ษ ัท กรรมการต้อ งปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษทั จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 3 วัตถุที่ประสงค์ของบริ ษทั จากเดิม 50 ข้อ
เพิ่มเติม 1 ข้อ รวมเป็ น 51 ข้อ เพื่อความสอดคล้องในการดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั ของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
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“(51) ทาการกู้ยืมโดยมี หรื อไม่มีหลักประกัน ตลอดจนการเข้าค้าประกัน และให้หลักทรั พย์เป็ นประกัน ในกิ จ การ
ต่าง ๆ รวมทั้งการรับออก โอน และสลักหลังตัว๋ เงิน หรื อตราสาร เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น และค้าประกันคนต่างด้าวซึ่ งเดิน
ทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรื อเดิ นทางออกไปนอกราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วย
ภาษีอากร”
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผูด้ าเนินการประชุมจึ งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

185,878,314
0
0
-

100.00
00.00
00.00
-

รวม (56 คน)

185,878,314

100.00

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2
ได้ระบุว่า ผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอหรื อซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเสนอเรื่ องให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม
ในการนี้มีผถู ้ ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ธุรกิจหลักของทางบริ ษทั มีประเภทใดบ้าง และมีสัดส่ วน
รายได้คิดเป็ นร้อยละเท่าไหร่ ในแต่ละประเภท
ตอบ ประธานฯ มอบหมายให้นายเกริ ก ลีเกษม ชี้ แจงในข้อสงสัยดังกล่าว นายเกริ ก ลีเกษม ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า
ธุรกิจหลักของบริ ษทั มีดว้ ยกัน 4 ประเภท ได้แก่ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มและเทคโนโลยี ซึ่ งมีสัดส่ วนรายได้คิดเป็ น
ร้อยละ 34 ของรายได้ท้ งั หมด (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ ซึ่ งมีสัดส่ วนรายได้คิด
เป็ นร้อยละ 30.2 ของรายได้ท้งั หมด (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์วสั ดุนวัตกรรม ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 23.88 ของ
รายได้ท้งั หมด และ (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์งานบริ การซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 11.67 ของรายได้บริ ษทั ทั้งหมด
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า สอบถามเพิ่มเติมว่า งานกลุ่มบริ การของบริ ษทั นั้น หมายถึงกรณี ที่บริ ษทั ให้บริ การแก่กลุ่ม
บริ ษทั ย่อยใช่หรื อไม่ ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ยูทิลิต้ ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด (“UBA”)
นายเกริ ก ลีเกษม ชี้แจงว่า ในปั จจุบนั เนื่องจากสิ นค้าที่บริ ษทั จาหน่ายให้กบั UBA ไม่มีปัญหาหรื อข้อขัดข้องใด ๆ
ส่งผลให้บริ ษทั ไม่มีงานด้านบริ การให้กบั UBA
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2. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ได้รับผลกระทบใดบ้างจากการระบาดของไวรัส COVID19 และบริ ษทั มีการปรับตัวกับสถานการณ์น้ ีอย่างไรบ้าง
ตอบ นายเกริ ก ลีเกษม ชี้แจงว่า จากผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ลูกค้าของบริ ษทั บางรายจาเป็ นจะต้องปิ ดกิจการไป
ซึ่ งย่อมส่ งผลกระทบกับบริ ษทั แม้ว่าสถานการณ์ในปั จจุบนั มีแนวโน้มที่ดีข้ ึน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากอาจมีการ
ระบาดของไวรัสในรอบที่สอง ซึ่ งทางบริ ษทั ไม่อาจประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้ ส่ วนในด้านการปรับตัว
บริ ษทั ได้มีการออกนโยบายให้พนักงาน Work From Home เพื่อเป็ นการรั กษาระยะห่ าง (social distancing) ตาม
นโยบายของรัฐบาล และได้มีการปรับตัวในด้านการขายโดยการทาตลาดแบบ tele sell โดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าที่
บริ ษทั เนื่ องจากลูกค้าของบริ ษทั บางรายจาเป็ นต้องเตรี ยมพร้ อมในด้านเครื่ องมื อสาหรั บการฟื้ นตัวของตลาด
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ดาเนิ นการในเรื่ อง Credit Term เพื่อให้บริ ษทั มี Cash Flow ที่ดี ในการรับมือกับสถานการณ์
เศรษฐกิจในอนาคต โดยในปัจจุบนั บริ ษทั ยังไม่พบปัญหาในเรื่ องของรายได้หรื อหนี้เสี ยจากลูกหนี้ของบริ ษทั
เมื่อไม่มีผูใ้ ดเสนอเรื่ องอื่น ใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นทุกท่านที่
สละเวลาเข้าร่ วมประชุม พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อที่ประชุม และปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2563

ปิ ดประชุมเวลา 11.32 น.

ขอแสดงความนับถือ

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ

นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว
เลขานุการบริ ษทั ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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