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       28 เมษายน 2565 

เรื่อง แจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 28 

เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยประชุมถายทอดสดผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขท่ี 486 โครงการพีเพิล 

พารค ถนนออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปดประชุมมีผูเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบ

ฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย ถือหุนรวมกัน 274,738,059 หุน คิดเปนรอยละ 80.5896 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของ

บริษัทฯ ซึ่งครบเปนองคประชุมตามท่ีกำหนดไวในขอบังคับบริษัท โดยท่ีประชุมมีมติสรุปไดดังตอไป 

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 

ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2565 ดวยคะแนนเสียงเปน

เอกฉันทของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 266,438,059 100.00 

ไมเห็นดวย 0 00.00 

งดออกเสียง 9,648,000 -* 

รวม 276,086,059 100.00 

*ไมนับผูที่งดออกเสียเปนฐานในการนับคะแนน 

**หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปดประชุม จำนวน 1 ราย นับเปน

จำนวนหุนได 1,348,000 หุน 

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจำป 2564 และแผนงานป 2565 

 ท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจำป 2564 และแผนงานป 2565 

3.  อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดวยคะแนนเสียงขางมากของ

จำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 275,148,959 99.99 

ไมเห็นดวย 100 00.00 

งดออกเสียง 937,000 -* 

รวม 276,086,059 100.00 

*ไมนับผูที่งดออกเสียเปนฐานในการนับคะแนน 
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4. อนุมัติงดจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผลสำหรับผลการดําเนินงานประจำป 2564  

 ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติงดจัดสรรกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 276,086,059 100.00 

ไมเห็นดวย 0 00.00 

งดออกเสียง 0 -* 

รวม 276,086,059 100.00 

*ไมนับผูที่งดออกเสียเปนฐานในการนับคะแนน 

5. อนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติเลือกตั้ง (1) นางสาว พัทธนันท เพชรเชิดชูเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (2) พลเอก    

ธนสร ปองอาณา เปนกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของ

จำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

5.1 นางสาวพัทธนันท เพชรเชิดชู  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 276,086,059 100.00 

ไมเห็นดวย 0 00.00 

งดออกเสียง 0 -* 

รวม 276,086,059 100.00 

*ไมนับผูที่งดออกเสียเปนฐานในการนับคะแนน 

5.2 พลเอก ธนสร ปองอาณา   กรรมการ 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 276,086,059 100.00 

ไมเห็นดวย 0 00.00 

งดออกเสียง 0 -* 

รวม 276,086,059 100.00 

*ไมนับผูที่งดออกเสียเปนฐานในการนับคะแนน 
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6. อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจำป 2565 

ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจำป 2565 ดังน้ี 

เบ้ียประชุม                                                                                           หนวย : บาท 

 2565 2564 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  - ประธานกรรมการบริษัท 25,000 25,000 

  - กรรมการบริษัท 15,000 15,000 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

   - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

   - กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

   - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 15,000 15,000 

   - กรรมการกำกับดูแลกิจการ (เฉพาะกรรมการท่ีไมใชผูบริหาร) 10,000 10,000 

 คาตอบแทน 

บำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในอัตรารอยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำป 2565 หลังจากหักเงินสำรอง

ตามท่ีกฎหมายกำหนด (โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม) ท้ังน้ี วงเงินรวมคาตอบแทนท้ังหมดไมเกิน 2.6 ลานบาทตอป 

โดยท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม ดังน้ี 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 276,086,059 100.00 

ไมเห็นดวย 0 00.00 

งดออกเสียง 0 00.00 

รวม 276,086,059 100.00 

 

7. อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจำป 2565 

ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท แกรนท ธอนตัน จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2565 ตาม

รายช่ือดังตอไปน้ี 

 1) นายสมคิด   เตียตระกูล                       ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 2785 

 2) นางสาวกัญญาณัฐ          ศรีรัตนชัชวาลย                 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6549 

 3) นางสาวอมรจิตร            เบาหลอเพชร                   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 10853 

 4) นางสาวศรัญญา             อัครมหาพาณิชย                ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี9919 

 5) นางสาวลักษมี           ดีตระกูลวัฒนพล                ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี9056 

 6) นางสาวเกศินี   สระทองพูล      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 9262 

โดยกำหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบป 2565 เปนเงินท้ังสิ้น 2,850,000.00 บาท 
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โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังน้ี 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 276,086,059 100.00 

ไมเห็นดวย 0 00.00 

งดออกเสียง 0 -* 

รวม 276,086,059 100.00 

*ไมนับผูที่งดออกเสียเปนฐานในการนับคะแนน 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

        

 

 

              (นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ) 

             ผูมีอำนาจรายงานสารสนเทศ 

 

 


