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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

 
ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 28  เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ทิวลิป 

ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ เลขท่ี  92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
กรรมการทีเ่ข้าประชุม 
 
1 คุณเชิดพงษ ์ สิริวิชช ์ ประธานกรรมการ 
2 คุณปัทมา วงษถ์ว้ยทอง รองประธานกรรมการ  
3 คุณไววิทย ์ อุทยัเฉลิม กรรมการ 
4 คุณรวิฐา พงศนุ์ชิต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
5 พลเอกภูดิศ   ทตัติยโชติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์  ในฐานะประธานกรรมการบริษทั 
มอบหมายให้ คุณปัทมา  วงษ์ถว้ยทอง  ด าเนินการประชุม โดยช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการในการ
ลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง ขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้กรุณาลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในใบลงคะแนนท่ีบริษทัฯ ไดแ้จก
ใหแ้ลว้ส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีท่ียนืประจ าอยู ่เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งเก็บใบลงคะแนนของท่านผูถื้อหุน้ไวเ้ป็น
หลกัฐาน ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดไว ้โดยเม่ือท่านผูถื้อ
หุน้ไดล้งคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีจะได้
เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซ่ึงหากผูถื้อหุ้นท่านใดมิไดส่้งใบลงคะแนน บริษทัฯ จะถือว่าผูถื้อหุ้น
ท่านนั้นเห็นดว้ยตามมติท่ีน าเสนอในวาระการประชุมนั้น ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุน้ เป็น 
1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกั
ออกจากจ านวนเสียงของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด ใหเ้ป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 
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ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัฯ ไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความ
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นบนัทึกรวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแลว้ หากผูถื้อหุ้น
ท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุช่ือ เพื่อจะได้บนัทึกรายงานการ
ประชุมไดถู้กตอ้ง 
 
เร่ิมการประชุมเวลา 13.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

คุณเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการ กล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อหุ้น แนะน ากรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุม  

คุณปัทมา แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  
 
ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและดว้ยการมอบฉนัทะรวม 44 ราย 
นบัจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกนัได ้ 404,770,749 หุน้  
หรือเท่ากบัร้อยละ แลว้ทั้งหมดของบริษทั 37.19 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได ้
(หุน้ของบริษทัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้มีจ านวนทั้งส้ิน 1,088,249,446 หุน้) 

 
 ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ.๒๕๓๕ (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) 

ประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกนัด าเนินการประชุม โดย  
เร่ิมเขา้สู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี  
 
วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564     

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมรับทราบการบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือ
วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564   
 ประธานแจง้วา่วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบการบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 22 
พฤศจิกายน 2564 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

คุณปัทมา วงษถ์ว้ยทอง สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 
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วาระที ่3 พจิารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

คุณปัทมา วงษถ์ว้ยทอง ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงไดรั้บการ
รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยรายละเอียดได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  
โดยมีผลคะแนนจากท่ีประชุมดงัน้ี 

เห็นดว้ย 404,770,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมัติงดจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล  
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั หากไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ อย่างมี

นัยส าคญั ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักส ารองตามกฎหมาย แต่
เน่ืองจากงบการเงินรวมของบริษทั ในรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ ขาดทุนจึงไม่
สามารถจ่ายเงินปันผล และจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายได ้ 
คุณปัทมา วงษถ์ว้ยทอง เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรเพื่อเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 
และงดจ่ายเงินปันผล  

โดยมีผลคะแนนจากท่ีประชุมดงัน้ี 

เห็นดว้ย 404,770,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมอนุมติังดจดัสรรก าไรเพื่อเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พจิารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 
คุณปัทมา วงษถ์ว้ยทอง ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ

บริษทัขอ้ท่ี 18 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี อตัรา
หน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  คร้ังน้ีมีกรรมการท่ี
ตอ้งออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี  

1) นายเชิดพงษ ์    สิริวิชช ์  ประธานกรรมการบริษทั   
2) นางรวิฐา พงศนุ์ชิต กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3) นายธานี    เตม็บุญศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

และแต่งตั้งกรรมการใหม่เขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ จ านวน  3  ท่าน  ไดแ้ก่ 

1)  พลต ารวจโทสฤษฎช์ยั  เอนกเวียง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2) นายวิพล วรเสาหฤท  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3) นายณฐัพงศ ์ ภทัรธีรานนท ์  กรรมการ 

คุณปัทมาเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวติักรรมการใหม่ 
ตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย 3 
โดยมีผลคะแนนจากท่ีประชุมดงัน้ี 
 พลต ารวจโทสฤษฎช์ยั เอนกเวียง   

เห็นดว้ย 404,770,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 นายวิพล วรเสาหฤท 

เห็นดว้ย 404,770,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 นายณฐัพงศ ์  ภทัรธีรานนท ์

เห็นดว้ย 404,770,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัแต่งตั้ง  
1)  พลต ารวจโทสฤษฎช์ยั เอนกเวียง  2)  นายวิพล วรเสาหฤท   3) นายณัฐพงศ์   ภัทรธีรานนท์ 

เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 
 
วาระที ่6 พจิารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 
2565 
ประธานฯ เสนอท่ีประชุมให้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2565 ใน
อตัราเดิมท่ีเคยอนุมติัในปี 2564  

โดยก าหนดวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (ส่ีลา้นบาทถว้น) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

โดยประธานกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน   ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่กรรมการอตัราร้อยละ 20 
โดยมีผลคะแนนจากท่ีประชุมดงัน้ี 

เห็นดว้ย 404,770,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนต่อเดือน  
(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม  
(บาท/คน/คร้ัง) 

อตัราใหม่ อตัราเดมิ อตัราใหม่ อตัราเดมิ 

2565 2564 2565 2564 
1.  คณะกรรมการบริษทั 12,000.- 12,000.- 25,000.- 25,000.- 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 4,000.- 4,000.- 20,000.- 20,000.- 
3. คณะกรรมการสรรหา และก าหนด

ค่าตอบแทน 
- - 20,000.- 20,000.- 
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 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ประจ าปี 2565 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน  

 

คุณปัทมา  วงษ์ถว้ยทอง  แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของ
บริษทัทุกปี และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงก าหนดให้บริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี (auditor rotation) 
หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
มาแลว้ห้ารอบปีบญัชีติดต่อกันโดยสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบติังาน และบริการของผูส้อบบญัชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็น
เสนอขออนุมติัแต่งตั้ ง นางสาวชวนา  วิวฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4712 หรือ 
นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7750 หรือนางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9589 หรือ นางสาวนนัธิรา   คุณงาม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี12707   จากบริษทั ส านกังานปิติเสวี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2565  

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด โดยมีขอ้มูลพร้อมประวติัของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ตาม
รายละเอียดส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2565 : 1,700,000 บาท ค่าสอบ
บญัชีส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีในการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมและแบบค า
ขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บตัรส่งเสริมฯ 
บตัรละ 40,000 บาท  
โดยมีผลคะแนนจากท่ีประชุมดงัน้ี 

เห็นดว้ย 404,917,949 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 
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หรือนางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9589 หรือ นางสาวนันธิรา   
คุณงาม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 12707   จากบริษทั ส านกังานปิติเสวี จ  ากดัเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัส าหรับปี  2565 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2565 : 1,700,000 บาท ค่าสอบบญัชี
ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีในการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมและแบบค าขอใช้
สิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บตัรส่งเสริมฯ บตัร
ละ 40,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
คุณปัทมา วงษถ์ว้ยทอง แถลงว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ.๒๕๓๕ (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) ก าหนดไวว้่าผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1ใน 3 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดั
ประชุมอีกได ้คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะ
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมคร้ังน้ี 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน และโครงการ
ประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ก าหนดวา่ ท่ีประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนั
เฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหนา้เพื่อความเป็นธรรมกบัผูอ่ื้นทั้งหมดโดยรวมท่ีไดรั้บแจง้การนัดประชุม
แลว้ 

 ประธานฯ แถลงว่า การประชุมไดด้ าเนินการจบระเบียบวาระ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้
ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 

ลงช่ือ   

 (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช)์ 
ประธานกรรมการ และ ประธานท่ีประชุม 

 

 
ลงช่ือ 

 

 

 

 (นางปัทมา  วงษถ์ว้ยทอง) 
เลขานุการบริษทั และ ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 


