
 

 

 
ที่ ever/list 005/2564 
 
         ่ทีที ่5 พฤษภาคม 2564 
 
เรียท รรรมรารูผะลแรามีราร 
 ตผามหผรีทรีพย์ูหง่ประเทศไทย 
เร่ือง  ูารงมตรที่ประืปมูามมีลแร ุือหปรทประางาปี2564 
 
 ตามที่ บรรษีท เอเ่อร์ูผทม์ างารมี (มหาืท) ไมรามีประืปมูามมีลแร ุือหปรทประางาปี 2564 เม่ือ ่ทีที่ 30 เมษายท 2564 ซึ่งมีลแร เขราร่่มประืปม ณ 
ขณะที่เปร มประืปม 29  คท างาท่ท 1,818,679,978 หปรท หรือครมเป็ทรร อยผะ 46.82 ูผะมีลแร ุือหปรททยอยมาเขราร่่มประืปมเพร่มขึท้ใทูต่ผะ่าระ ทงาใหร มี
ลแร เขราร่่มประืปมร่มทีงู้รท้ 29 คท างาท่ท 1,818,679,978 หปรท หรือครมเป็ทรรอยผะ 46.82 ของางาท่ทหปรททีง้หมมของบรรษีท ทีง้ทีล้แร ุือหปรทไมร มีมตรที่ประืปม 
ใท่าระตา่งๆ ตามางาท่ทของลแร ุือหปรทที่ไมรเขราร่่มประืปมใทูตผ่ะ่าระ มงีที ้
 
1. ที่ประืปมมีมตรรีบรองรายงาทรารประืปมูามมีลแร ุือหปรทประางาปี 2563 ซึ่งประืปมเม่ือ่ทีที่ 28 เมษายท 2563 โมยไมร รีบค่ามเห็ทือบมร่ยคะูทท

เูียง มงีที ้
เห็ทมร่ย างาท่ท 1,818,679,978 เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 100.00 
ไมเ่ห็ทมร่ย างาท่ท - เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 0.00 
งมออรเูียง างาท่ท - เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 0.00 
ร่ม างาท่ท 1,818,679,978 เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 100.00 

ของางาท่ทเูียงทีง้ หมมของลแร ุือหปรทที่เขราร่่มประืปมูผะมีูรทธรออรเูียงผงคะูทท 
 

2. ที่ประืปมมีมตรรีบทราบลผรารมงาเทรทงาทของบรรษีท ใทรอบปีที่ล่าทมาูผะรายงาทประางาปี 2563  
หมายเหตป   ่าระทีเ้ป็ท่าระเพ่ือรีบทราบางึไมมี่รารผงคะูททเูียง 

 
3. ที่ประืปมมีมตรอทปมตีรงบรารเงรทูงาหรีบปี ูรทู้ปม่ทีที่ 31 ธีท่าคม 2563 โมยไมรรีบค่ามเห็ทือบมร่ยคะูททเูียง มงีที ้ 

เห็ทมร่ย างาท่ท 1,818,679,978 เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 100.00 

ไมเ่ห็ทมร่ย างาท่ท - เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 0.00 

งมออรเูียง างาท่ท - เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 0.00 
ร่ม างาท่ท 1,818,679,978 เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 100.00 

ของางาท่ทเูียงทีง้ หมมของลแร ุือหปรทที่เขราร่่มประืปมูผะมีูรทธรออรเูียงผงคะูทท 
 

4. ที่ประืปมมีมตรงมามีูรรรงาไรูผะตีง้ทปทูงารองตามรฎหมายประางาปี 2563 ูผะงมาา่ยเงรทปีทลผใหรูร่ลแร ุือหปรทของบรรษีท  
โมยไมรรีบค่ามเห็ทือบมร่ยคะูททเูียง มงีที ้ 

เห็ทมร่ย างาท่ท 1,818,679,978 เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 100.00 
ไมเ่ห็ทมร่ย างาท่ท - เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 0.00 
งมออรเูียง างาท่ท - เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 0.00 
ร่ม างาท่ท 1,818,679,978 เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 100.00 

ของางาท่ทเูียงทีง้ หมมของลแร ุือหปรทที่เขราร่่มประืปมูผะมีูรทธรออรเูียงผงคะูทท 
 
 



 

 

5. ที่ประืปมมีมตรเผือรตีง้รรรมรารูททรรรมรารที่ออราารตงาูหท่งตาม่าระโมยใทรารประืปมครีง้ทีมี้รรรมรารที่ออราารตงาูหท่งตาม่าระ 2 ท่าท 
โมยมีคะูททเูียงมงีที ้
(1)  ทายรงาธร อปมมฤทธรรปา 

เห็ทมร่ย างาท่ท 1,818,679,876 เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 100.00 
ไมเ่ห็ทมร่ย างาท่ท 102 เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ ทรอยร่า่ 0.01 
งมออรเูียง างาท่ท - เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 0.00 
ร่ม างาท่ท 1,818,679,978 เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 100.00 

ของางาท่ทเูียงทีง้ หมมของลแร ุือหปรทที่เขราร่่มประืปมูผะมีูรทธรออรเูียงผงคะูทท 
(2) ทายอภรืยี โภืรปรรภณีฑ์ 

เห็ทมร่ย างาท่ท 1,818,679,978 เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 100.00 
ไมเ่ห็ทมร่ย างาท่ท - เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 0.00 
งมออรเูียง างาท่ท - เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 0.00 
ร่ม างาท่ท 1,818,679,978 เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 100.00 

 ของางาท่ทเูียงทีง้ หมมของลแร ุือหปรทที่เขราร่่มประืปมูผะมีูรทธรออรเูียงผงคะูทท 
 

6.     ที่ประืปมมีมตรอทปมตีรรงาหทมคา่ตอบูททรรรมรารูผะรรรมรารตร่าูอบประางาปี 2564 โมยใหรไมร รีบเทา่รบีคา่ตอบูททของปี 2563  
        โมยมีรายผะเอียม มงีที ้ 
 

เบีย้ประชุมคณะกรรมการ 
ต าแหน่ง เบีย้ประชุม)ครัง้/บาบ( 

ปี2564 ปี2563 

ประธาทรรรมราร  10,000 10,000 

รองประธาทรรรมราร  7,500 7,500 

รรรมราร  5,000 5,000 

เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่ง เบีย้ประชุม)ครัง้/บาบ( 

ปี2564 ปี2563 

ประธาทรรรมราร  42,500 42,500 

รองประธาทรรรมราร  40,000 40,000 

รรรมราร  10,000 10,000 

 

โมยไมรรีบค่ามเห็ทือบมร่ยคะูททเูียง มงีที ้ 
เห็ทมร่ย างาท่ท 1,818,679,978 เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 100.00 
ไมเ่ห็ทมร่ย างาท่ท - เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 0.00 
งมออรเูียง างาท่ท - เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 0.00 
ร่ม างาท่ท 1,818,679,978 เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 100.00 

ของางาท่ทเูียงทีง้ หมมของลแร ุือหปรทที่เขราร่่มประืปมูผะมีูรทธรออรเูียงผงคะูทท 
 
 

 



 

 

7.      ที่ประืปมมีมตรอทปมตีรูตง่ตีง้ลแรูอบบมีืีาารบรรษีท มีผอยท์ ทแรื โธมทีูป างารมี เป็ทลแรูอบบมีืีของบรรษีทฯูผะบรรษีทย่อย ประางาปี 2563 มงีรายืื่อ
ตอ่ไปที ้ 

1. ทายื่าผา  เทียทประเูรรฐรรา ลแรูอบบมีืีรีบอทปมาตเผขทะเบียท 4301 หรือ 

2. มร. ศปภมรตร  เตืะมทตรีรปผ ลแรูอบบมีืีรีบอทปมาตเผขทะเบียท 3356 หรือ 

3. ทายืแพงษ์  ูปรืปตรราผ ลแรูอบบมีืีรีบอทปมาตเผขทะเบียท 4325 หรือ 

4.ทางทรูารร  ทรงมณี ลแรูอบบมีืีรีบอทปมาตเผขทะเบียท 5035 หรือ 

5. ทายททีท่ฒีท์ ูงาร่มหทีต์ ลแรูอบบมีืีรีบอทปมาตเผขทะเบียท 7731 หรือ 

          ผู้สอบบญัชีทา่นอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด 
          หลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท 
 
          โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน  2,780,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บริการอ่ืน )Non -Audit Fees)  
          ที่บริษัทฯจา่ยตามจริง และไมร่วมคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 
 

หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยประจ าปี 2564 จ านวน 13 บริษัท รวมเป็นเงินจ านวนไมเ่กิน  6,580,000  บาท 
 

     โมยไมรรีบค่ามเห็ทือบมร่ยคะูททเูียง มงีที ้ 
เห็ทมร่ย างาท่ท 1,818,679,978 เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 100.00 
ไมเ่ห็ทมร่ย างาท่ท - เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 0.00 
งมออรเูียง างาท่ท - เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 0.00 
เห็ทมร่ย างาท่ท 1,818,679,978 เูียง หรือเทา่รบีรรอยผะ 100.00 

ของางาท่ทเูียงทีง้ หมมของลแร ุือหปรทที่เขราร่่มประืปมูผะมีูรทธรออรเูียงผงคะูทท 
 

 
 างึเรียทมาเพื่อโปรมทราบ 
                               ขอููมงค่ามทบีุือ    
                                                                 
 
                  (ทายู่รารีร์ โผาายะ( 
                                                         ประธานกรรมการ 

 


