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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
 

 
วนั เวลา และสถานที่ประชุม 

 
ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 บริษทั โซลาร์ตรอน 

จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น  16  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตนัเหนือ                 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
 
กรรมการที่เข้าประชุม 
 
1 คุณเชิดพงษ ์ สิริวิชช ์ ประธานกรรมการ 
2 คุณปัทมา วงษถ์ว้ยทอง รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษทั 
3 ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม กรรมการ 
4 คุณไววิทย ์ อุทยัเฉลิม กรรมการ 
5 คุณรวิฐา พงศนุ์ชิต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และผูรั้บ

มอบฉนัทะของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
6 คุณกิตติ ปิณฑวิรุจน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและผูรั้บมอบฉันทะ

ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
7 คุณธานี เตม็บุญศกัด์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์  ในฐานะประธานกรรมการบริษัท 
มอบหมายให้ คุณปัทมา  วงษถ์ว้ยทอง  เลขานุการบริษทัด าเนินการประชุม โดยช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบถึง
วิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผูถื้อหุ้นกรุณาลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในใบลงคะแนนท่ี
บริษทัฯ ไดแ้จกใหแ้ลว้ส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีท่ียนืประจ าอยู ่เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งเก็บใบลงคะแนนของท่าน
ผูถื้อหุ้นไวเ้ป็นหลกัฐาน ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดไว ้โดย
เม่ือท่านผูถ้ือหุ้นไดล้งคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้
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เจา้หนา้ท่ีจะไดเ้กบ็รวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซ่ึงหากผูถื้อหุ้นท่านใดมิไดส่้งใบลงคะแนน บริษทัฯ จะ
ถือว่าผูถื้อหุ้นท่านนั้นเห็นดว้ยตามมติท่ีน าเสนอในวาระการประชุมนั้น ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน จะ
ถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง หกัออกจากจ านวนเสียงของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด ใหเ้ป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

ส่วนผูถ้ือหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัฯ ไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความ
ประสงคข์องท่านผูถ้ือหุ้นบันทึกรวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแลว้ หากผูถื้อหุ้น
ท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุช่ือ เพื่อจะไดบ้ันทึกรายงานการ
ประชุมไดถู้กตอ้ง 
 
เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบยีบวาระดังต่อไปนี ้

คุณเชิดพงษ ์สิริวิชช์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผูถ้ือหุ้น แนะน ากรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุม  

เลขานุการฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า  
 
ขณะน้ีมีผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและดว้ยการมอบฉันทะรวม 27 ราย 
นบัจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกนัได ้ 274,694,189 หุน้  
หรือเท่ากบัร้อยละ แลว้ทั้งหมดของบริษทั 50.48 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได ้
(หุน้ของบริษทัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้มีจ านวนทั้งส้ิน 544,124,723 หุน้) 
 
 ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ.๒๕๓๕ (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) 

ประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกนัด าเนินการประชุม โดย  
เร่ิมเขา้สู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี  
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2563 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 และไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซักถามเก่ียวกบั
รายงานการประชุมหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 274,694,189 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม  มีมติดว้ยเสียงขา้งมากจากผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองการ
บนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 

เลขานุการฯ สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 
 

 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลา

บญัชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

เลขานุการฯ ไดส้รุปสาระส าคญัของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ และรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดรั้บการตรวจทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยรายละเอียดไดจ้ดัส่งให้ผูถ้ือ
หุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น 
เม่ือไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 
เลขานุการฯ ไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
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เห็นดว้ย 274,694,189 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผูส้อบบัญชี ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 

 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั หากไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ อย่างมี

นยัส าคญั ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักส ารองตามกฎหมาย แต่
เน่ืองจากงบการเงินรวมของบริษทั ในรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ขาดทุนจึงไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ประกอบกบับริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบแลว้ บริษทัฯ จึงขอ
เสนอท่ีประชุมงดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากในปี 2563 ผลประกอบการงบการเงินรวมของบริษทัขาดทุน 
เลขานุการฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 
โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีไดแ้จกให้ เม่ือไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการฯ ไดแ้จง้ผล
การนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
 

เห็นดว้ย 274,694,189 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
เลขานุการฯ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 

18 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี อตัราหน่ึงในสาม
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  คร้ังน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออก
ตามวาระ จ านวน 2 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี  

ใหค้วามเห็นชอบกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 
1)  นางปัทมา  วงษถ์ว้ยทอง รองประธานกรรมการบริษทั   
2)  ธานี   เตม็บุญศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 
แต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1)  นางปัทมา  วงษถ์ว้ยทอง รองประธานกรรมการบริษทั   
2)  นายธานี  เตม็บุญศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

   
เพื่อการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเวบ็ไซต์
ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์  – 16 มีนาคม 2564 โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย
สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม ส าหรับการประชุมในคร้ังน้ีไม่มีผูถ้ือ
หุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลมายงับริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดด้ าเนินการตาม
กระบวนการสรรหาโดยไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษทั 
ตามองคป์ระกอบของกรรมการ ประกอบกบัคุณสมบติั ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ
แลว้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้สนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ 1)  นางปัทมา   วงษถ์ว้ยทอง 2)  นาย
ธานี  เตม็บุญศกัด์ิ ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ดงั
รายละเอียดประวติัผลงานของทั้ง จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1)  นางปัทมา  วงษถ์ว้ยทอง รองประธานกรรมการบริษทั   
2)  นายธานี  เตม็บุญศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซักถามเก่ียวกบัวาระการประชุมน้ีหรือไม่ เม่ือ

ไม่มีขอ้ซักถามอ่ืนใด เลขานุการฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม
วาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงและตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมีผลการนับ
คะแนนเป็นดงัน้ี        

 



หน้า 6 ของจ านวน 9 หน้า 

  

นางปัทมา  วงษถ์ว้ยทอง  
   

เห็นดว้ย 274,694,189 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 

นายธานี  เตม็บุญศกัด์ิ   
 

เห็นดว้ย 274,694,189 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง 1)  นางปัทมา   วงษถ์ว้ยทอง 2)  นายธานี  เตม็บุญศกัด์ิ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  
 
วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีจูงใจกรรมการในระดับท่ีเหมาะสมและรักษา
กรรมการท่ีมีคุณภาพให้อยู่กบับริษทัตลอดไป ซ่ึงการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัไดผ้่านการ
พิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัการท า
หนา้ท่ีกรรมการและสภาวะเศรษฐกิจแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อ 

ท่ีประชุมเพื่อขออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ใหเ้ป็นเช่นเดียวกบั ปี 2563 โดยก าหนดวงเงิน
รวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (ส่ีลา้นบาทถว้น) และไดเ้ปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเดิมของบริษทัใน 
ปี 2563 และปี 2562 ท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 



หน้า 7 ของจ านวน 9 หน้า 

  

 
โดยประธานกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนสูงกว่า

กรรมการอตัราร้อยละ 20 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม

และแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
เลขานุการฯ ไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี เลขานุการฯ ไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  

 

          

เห็นดว้ย 274,694,189 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564  และก าหนดค่าตอบแทน  

 

เลขานุการฯ  แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงก าหนดให้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี (auditor rotation) หากผูส้อบบญัชี
รายเดิมปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ห้ารอบปี
บญัชีติดต่อกนัโดยสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ได ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็น
อิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผูส้อบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติ
แต่งตั้ง นางสาวชวนา  วิวฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4712 หรือ นางสาววนัเพ็ญ อุ่น

คณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนต่อเดือน  
(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม  
(บาท/คน/คร้ัง) 

อตัราใหม่ อตัราเดิม อตัราใหม่ อตัราเดิม 

2564 2563 2564 2563 

1.คณะกรรมการบริษทั 12,000.- 12,000.- 25,000.- 25,000.- 
2.คณะกรรมการตรวจสอบ 4,000.- 4,000.- 20,000.- 20,000.- 
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เรือน ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7750 หรือนางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9589 หรือจากบริษทั ส านกังานปิติเสวี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 
2564  

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยมีขอ้มูลพร้อมประวติัของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดย
ก าหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2564 ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยมีขอ้มูลพร้อมประวติั
ของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีบริษทัฯ : 1,700,000 บาท ค่าสอบบัญชีส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีในการตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมและแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บตัรส่งเสริมฯ บตัรละ 40,000 บาท  

ส าหรับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯในปี 2562 และปี 2563  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีลงนาม
ไดแ้ก่นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  7750 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น  
เม่ือไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ

ในวาระน้ี 
เลขานุการฯ ไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี เลขานุการฯ ไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
          

เห็นดว้ย 274,694,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม      ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง  นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ  ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4712  หรือ นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  7750 
หรือนางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9589 จากบริษทั ส านกังานปิติ
เสวี จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี  2564 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2564 โดย
ก าหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบริษทัฯ : 1,700,000 บาท 
ค่าสอบบัญชีส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและ
แบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บตัร
ส่งเสริมฯ บตัรละ 40,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

เลขานุการฯ แถลงว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.๒๕๓๕ 
(แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๔) ก าหนดไวว่้าผูถ้ือหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้ งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอีกได ้
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมคร้ังน้ี 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน และโครงการ
ประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ก าหนดว่า ท่ีประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนั
เฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกบัผูอ่ื้นทั้งหมดโดยรวมท่ีไดรั้บแจง้การนัดประชุม
แลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะเสนอวาระเพิ่มเติม  
 

 ประธานฯ แถลงว่า การประชุมไดด้  าเนินการจบระเบียบวาระ และเม่ือไดส้อบถามท่ีประชุมแลว้ 
ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุก
ท่าน และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 

 
ลงช่ือ 

  

 (นายเชิดพงษ ์ สิริวชิช)์ 
ประธานกรรมการ และ ประธานท่ีประชุม 

 

 
 

ลงช่ือ 

 

 

 

 (นางปัทมา  วงษถ์ว้ยทอง) 
เลขานุการบริษทั และ ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 


