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ภำยใตส้ถำนกำรณก์ำรระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) บรษัิทฯใครข่อสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้
พิจำรณำมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระแทนกำรเขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง อยำ่งไรก็ตำม ในกำรประชมุสำมัญผูถื้อหุน้ครัง้นี ้
บรษัิทฯจะปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของกรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง กำรปอ้งกนัควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
2019 ส ำหรบักำรจดักำรประชมุ สมัมนำ หรอืกิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ทัง้นี ้ หำกสถำนกำรณม์ีกำรเปลีย่นแปลง
ไปหรอืมีขอ้ก ำหนดจำกหนว่ยงำนรฐัเก่ียวกบักำรจดัประชมุเพิ่มเติม บรษัิทขอสงวนสทิธิในกำรแจง้เก่ียวกบักำรเปลีย่นแปลง
กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วใหท้ำ่นทรำบทำงเว็บไซตข์องบรษัิท (https://www.starsmicro.com) 
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หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
 

แนวปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

จำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม ่2019  (COVID-19) และเพื่อเป็นกำรรองรบัมำตรกำร
ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ  บริษัท สตำรส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) จึง
ขอแจง้ใหท้รำบถึงแนวทำงปฏิบตัิในกำรเขำ้ร่วมประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ดงันี ้
1. บริษัทจะจัดตัง้จุดคดักรอง สอบประวตัิ และตรวจวดัอุณหภมูิผูเ้ขำ้รว่มประชุมทกุท่ำนดำ้นหนำ้หอ้งประชุม  กรณีที่

พบผู้มีความเสี่ยง มีไข ้(มีอณุหภมูิตัง้แต ่37.5 องศำเซลเซียสขึน้ไป) หรือมีอำกำรเก่ียวกบัระบบทำงเดินหำยใจ เช่น 
ไอ จำม มีน ำ้มกู เจ็บคอ หำยใจเหน่ือยหอบ ขอควำมรว่มมือในกำรปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของกรมควบคมุโรค งดการ
เข้าร่วมประชุม หำกประสงคจ์ะใชส้ิทธิ ผูถื้อหุน้สำมำรถใชส้ิทธิลงคะแนนเสียงไดโ้ดยกำรมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรือให้
กรรมกำรอิสระของบรษัิทใหเ้ขำ้รว่มประชมุและออกเสยีงแทนได ้ 

2. บริษัทจะจดัระบบลงทะเบียน ตรวจสอบหลกัฐำนรบัรองกำรไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 อย่ำงนอ้ย 3 เข็ม และ
บนัทึกพฤติกรรมเสีย่งหรือประวตัิของผูเ้ขำ้รว่มประชุม ทั้งนี ้กรุณำใหค้วำมรว่มมือในกำรปฏิบตัิตำมกระบวนกำรและ
ขัน้ตอนกำรคดักรองโรค รวมถึงกำรใหข้อ้มลูในแบบแสดงขอ้มลูทำงสขุภำพโดยไมปิ่ดบงัขอ้เท็จจรงิ  

3. ผูถื้อหุน้ที่ผ่ำนกำรคดักรอง และลงทะเบียนแลว้และมีควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565  
บรษัิทขอควำมรว่มมือในกำรปฏิบตัิตน ดงันี ้
- กรุณำสวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำที่เขำ้รว่มกำรประชมุ 
- งดใชไ้มโครโฟน โดยใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุเขียนค ำถำมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรและสง่ที่จดุลงทะเบียน 
- กรุณำงดรบัประทำนอำหำร / เครือ่งดื่ม ในบรเิวณจดักำรประชมุ 
- กรุณำหมั่นลำ้งมือใหส้ะอำดดว้ยสบูห่รอืแอลกอฮอลล์ำ้งมือ 
- หลกีเลีย่งกำรสมัผสับรเิวณใบหนำ้ (ตำ จมกู ปำก) โดยไมจ่ ำเป็น 
- หลกีเลีย่งกำรใชห้รอืสมัผสัสิง่ของรว่มกบัผูอ้ื่น 
- หำกมีอำกำรไอ จำม มีน ำ้มกู เจ็บคอ หำยใจเหน่ือยหอบ ขอควำมกรุณำออกจำกหอ้งประชมุผูถื้อหุน้ทนัที 

4. บรษัิทจะจดัที่นั่งโดยมีระยะหำ่ง จึงอำจมีที่นั่งจ ำกดัโดยหำกที่นั่งเต็มกรุณำมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นหรอืกรรมกำรอิสระ
ของบรษัิทเขำ้รว่มประชมุและออกเสยีงแทน    

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและขอควำมรว่มมือในกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดัเพื่อประโยชนต์่อ
ผูเ้ขำ้รว่มประชุมทกุท่ำน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่มีกำรปกปิดขอ้มลูหรือฝ่ำฝืนแนวปฏิบตัิของบริษัทขำ้งตน้ ผูถื้อหุน้และ /หรือ
บคุคลดงักลำ่วอำจมีโทษตำมกฎหมำย 



                           1 

 

 

 

 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 

บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

        วนัท่ี 1 เมษายน 2565  
 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงาน
ความยั่งยืนประจ าปี 2564  

3. ขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
นิยามกรรมการอิสระ และขอ้มลูประกอบการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการอิสระ 

4. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
5. เอกสารที่ตอ้งน ามาแสดงในวนัประชมุ  ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะและการลงทะเบียน 
6. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทฯ เสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. 
8. แบบแสดงขอ้มลูทางสขุภาพ (แบบฟอรม์ลงทะเบียน) 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 
ดว้ยคณะกรรมการ บริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดก้ าหนดใหม้ี

การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2  ชั้น 2     

โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
เรือ่งตา่งๆ ตามวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2564 แลว้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและไดส้่งให้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ แลว้ รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564
ประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 รบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว  
การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 28 
 



2  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565   

 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
ความเป็นมา  บริษัทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปีที่
ผ่านมา ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  และ
รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2564 ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2564 
และการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2564 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ  
การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผูถื้อหุน้จึงไมต่อ้งออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 
 รายงานของผู้สอบบัญชี   

ความเป็นมา เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้ง
จัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจัดใหม้ีการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีก่อนเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณา
อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน รวมทัง้รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และ
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว้ โดยสรุปสาระส าคญั  จากงบเฉพาะกิจการ 
และงบการเงินรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไดด้งันี ้  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สนิทรพัยร์วม 2,764 2,757 ลา้นบาท 
หนีส้นิรวม 1,185 1,188 ลา้นบาท 
รายไดร้วม 2,240 2,212 ลา้นบาท 
ก าไรสทุธิ 210 208 ลา้นบาท 
อตัราสว่นก าไร ตอ่หุน้ 0.25 0.25 บาท/หุน้ 

 
โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้ม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2 
การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 28 
 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงนิปันผลส าหรับ 
    ผลการด าเนินงานของปี 2564  

ความเป็นมา  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองในจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนัน้ ส  ารองตาม
กฎหมายดงักลา่วไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ ซึ่งจากงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลา
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บญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีผลการด าเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นก าไรสทุธิ
ประมาณ 208 ลา้นบาท  บรษัิทฯจึงตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในจ านวน 11 ลา้นบาท 

 
 ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีและส ารองตามกฎหมาย นัน้ จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2564 บริษัทฯมีก าไรสทุธิ(งบการเงิน
เฉพาะกิจการ) ประมาณ 208 ลา้นบาท  ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 งวดวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 
0.05 บาท ซึง่จ่ายจากก าไรสทุธิสว่นท่ีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ BOI รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 42,076,179.05 บาท 
ซึง่การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
 รายละเอียดเปรยีบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2562-2564  
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)  

208 ลา้นบาท 78  ลา้นบาท (35.64) ลา้นบาท 

จ านวนหุน้เพื่อการจ่ายปันผล 841,523,581 - - 
จ านวนเงินปันผลจ่ายตอ่หุน้  0.05 บาทตอ่หุน้ ไมจ่่ายปันผล ไมจ่่ายปันผล 
รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  42.07 ลา้นบาท -  -  
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณา
อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดลา้นบาทถว้น) และ
อนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของปี 2564 เป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท โดยเงินปันผล
ดงักลา่วจ่ายจากก าไรสทุธิสว่นท่ีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ BOI รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 42,076,179.05 บาท  
 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการรบัเงินปันผลตามที่ปรากฏในทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
ในวนัจนัทรท์ี่ 9 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุรท์ี่ 27 พฤษภาคม 2565  
 
การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 28 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 13 ก าหนดให้
กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในอตัราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่  
 ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯมีกรรมการจ านวนทัง้หมด 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้
 



4  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565   

 

 

1. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ        กรรมการ 
2. นายนทัธพงศ ์  ไชยกลุ   กรรมการ 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทัง้ 2 ท่านสมควรกลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เพราะเป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมทัง้ในดา้นคุณสมบตัิตาม พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั 
พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนมีความรูค้วามสามารถ และ
ประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ อนัจะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรใหน้ าเสนอกรรมการทัง้ 2 ทา่น ซึง่ได้
ผา่นการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 อนมุตัิแตง่ตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 
 

 
 

1. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ        กรรมการ 
2. นายนทัธพงศ ์  ไชยกลุ   กรรมการ 
 
 
 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีไม่ไดร้ว่มพิจารณาดว้ย ไดพ้ิจารณากลั่นกรองกรรมการ
ทัง้ 2 ทา่น ดว้ยความรอบคอบแลว้เห็นวา่ เป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ และมีความเขา้ใจธุรกิจของ
บริษัทฯเป็นอย่างดี มีประวตัิการท างานที่โปรง่ใส รวมทัง้ไดป้ฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ที่ในฐานะกรรมการและ
อนกุรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมและเป็นประโยชนก์บัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ  
โดยขอ้มลูและประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3 
การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 12 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรษัิทฯ อนัประกอบดว้ย ผลประกอบการของบรษัิทฯ ระดบัความรบัผิดชอบ ประสบการณ ์รวมทัง้การ
สรา้งแรงจูงใจในการท างานใหเ้หมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันแลว้ ประกอบกับการเติบโตของผลก าไรของบริษัทฯในปี 2564 แนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจและ
ภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ  มีความเห็นเสนอใหเ้พิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 5,000 
บาทตอ่คนตอ่เดือน และคงเบีย้ประชมุของกรรมการบรษัิทฯไวเ้ทา่กบัปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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ต าแหนง่ 

คา่ตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

เบีย้ประชมุ  
(บาท/คน/ครัง้) 

2564 
 (เดิม) 

2565  
(เสนอใหม)่ 

2565  
(คงเดมิ) 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ประธาน 36,000 41,000 5,000 
กรรมการ 24,000 29,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 36,000 41,000 5,000 

กรรมการ 30,000 35,000 5,000 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธาน 0   0 5,000 

กรรมการ 0 0 5,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 0 5,000 

กรรมการ 0 0 5,000 

*สทิธิประโยชนอ์ื่นๆ -ไมม่ี- 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบแลว้ เห็นชอบตาม
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใหเ้พิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 5,000 
บาทต่อคนต่อเดือน และคงเบีย้ประชุมของกรรมการบริษัทฯไวเ้ท่ากบัปี 2564 และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามที่น าเสนอขา้งตน้ 
 
การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อ
พิจารณาน าเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน    
อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เนื่องจากมีความเห็นว่า บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษัทที่
มีประสบการณด์า้นการตรวจสอบบญัชี ตลอดจนมีเครอืขา่ยครอบคลมุและเป็นท่ียอมรบัในหลายประเทศ ซึง่จะ
ท าใหม้าตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบรษัิทฯ อยู่ในระดบัสากล ตลอดจนที่ผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบ
บญัชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักลา่วแต่อย่างใดโดยเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2565
จ านวน 2,245,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2564 จ านวน 100,000 บาท และมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงันี ้ 
นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4501 และ/หรอืนางสาววิสสตุา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที่ 3853 และ/หรอืนางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5313 ซึง่ผูส้อบบญัชีดงักลา่ว
จะตรวจสอบบญัชีของบริษัทยอ่ยดว้ย ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้รษัิท
ส านักงาน อีวาย จ ากัดจัดหาผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทแทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วได ้
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(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมตัง้แต่ปี 2557-
2564 สว่นนางสาวมณี รตันบรรณกิจ เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2564)  
             (หนว่ย: บาท) 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 
 - การตรวจสอบงบการเงินของบรษัิทฯ (SMT) 2,245,000 2,145,000 
-  คา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fee) -ไมม่ี- -ไมม่ี- 

 

เพิ่มขึน้จากปี 2564  
จ านวน 100,000 บาท 

 
 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบรษัิทยอ่ย 3 ไตรมาส  
   (STARS USA) 

105,000 105,000 

 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปีของบรษัิทยอ่ย (SMT GE) 50,000 50,000 
 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปีของบรษัิทยอ่ย (SS RFID) 50,000 50,000 

รวม 205,000 205,000 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ในปี 2565 และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่น าเสนอขา้งตน้ 
การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 28 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)  
  

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 
เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
หลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 13.00 น. ผูถื้อหุน้ที่ไม่
สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเองและมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เข้ารว่มประชุมและ
ออกเสยีงแทนตน สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในสิง่ที่สง่มาดว้ย 6 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคม์อบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและ  
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. ที่แนบมาตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 7 โดยใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึง่เท่านัน้ สว่น
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถ download ไดท้ี่ www.starsmicro.com   

ทัง้นี ้ขอความรว่มมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ  ภายในวนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 โดย
บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรบัปิดในหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชุม   
ผูถื้อหุน้ดว้ย 
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เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึน้ จึงขอใหท้า่น
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะน าแบบฟอรม์ลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบารโ์คด้ที่แจกพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมนี)้  และ
หนงัสอืมอบฉนัทะมาแสดง เพื่อสทิธิในการเขา้รว่มประชมุ ในวนัประชมุดงักลา่วขา้งตน้ 

นอกจากนี ้เพื่อการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิทฯไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.starsmicro.com) เป็นการล่วงหนา้ เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชมุลว่งหนา้อยา่งเพียงพอกอ่นที่จะไดร้บัขอ้มลูในรูปแบบเอกสารจาก
บรษัิทฯ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

 
 (นายยรรยงค ์ สวสัดิ)์    

   กรรมการ และเลขานกุารบรษัิทฯ                                                                                     
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สิ่งที่สง่มาดว้ย  1 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี  2564 

ของ 
บริษัท สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่
ประชมุเมื่อวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ 

คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 นางสาวพรพิไล โกศลประภา ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผูด้  าเนินการประชุม  ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ ท่ีเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  จากนัน้นางสาวพราวทัศน ์รตันดิลก ณ ภูเก็ต ได้
แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่ ณ บดันี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้ดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 89 ราย ถือหุน้
รวมทั้งสิน้ 422,179,901 หุ ้นคิดเป็นรอ้ยละ 50.4710 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 
836,479,381 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิดการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุม
ดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะเพ่ิมขึน้จงึรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 97 รายถือหุน้รวมทัง้สิน้ 422,188,794 หุน้คิดเป็นรอ้ย
ละ 50.4721 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ)  
 

นายยรรยงค ์สวัสดิ์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ
บริษัทฯ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมายอิสระ และท่ีปรกึษาทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้ 

 
กรรมการบริษัทฯ เขา้รว่มประชมุ ครบถว้นจ านวน 7 ท่าน (คิดเป็นรอ้ยละ 100 )  

1.  รองศาสตราจารย ์ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์   
รกัษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
2.   นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ                             
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
เจา้หนา้ท่ีดา้นซพัพลายเชน 
 
3. รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
4. ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ     
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กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จิตรเกษม งามนิล     

กรรมการ 
 

6. นายนทัธพงศ ์ไชยกลุ       
กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

 
7. นายยรรยงค ์สวสัดิ ์          

  กรรมการบริษัทฯ เลขานกุารบริษัทฯ  กรรมการบริหาร  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีจ่ะท าหน้าทีน่ าเสนอข้อมูล เขา้รว่มประชมุจ านวน 7 ท่าน 

 1.  นายวิรตัน ์ผกูไทย  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2.  นายเรืองพจน ์ภคัดรุงค ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการปฏิบตัิการ 
3.  นายนริศ จนัทรแ์ดง  ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการตลาด 
4.  นายโชติศกัดิ ์พรหมวาส ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและบญัชี 
5.  นายวิจะยะ กลิ่นเกษร  ผูอ้  านวยการอาวโุส (ฝ่ายการเงินและบญัชี) 
6.  นางสาวสนุนัท ์วงศม์ทุธาวณิชย ์ผูอ้  านวยการ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน) 
7.  นายกรทกัษ ์วีรเดชะ  ผูอ้  านวยการ (ฝ่ายการเงิน) 
 
ผู้สอบบัญชจีากบริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากัด เขา้รว่มประชมุจ านวน  2 ท่าน 
1.  นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ ์
2.  นางสาวพชัรี ตนัติพิทกัษก์ลุ 
 
ทีป่รึกษากฎหมายอสิระจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์จ ากัด เขา้รว่มประชมุ 
จ านวน 2 ท่าน 
1.   นางสาวพรพิไล โกศลประภา ซึง่จะท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชมุ และ  
2.   นางสาวพราวทศัน ์รตันดิลก ณ ภเูก็ต ท าหนา้ท่ีเป็นผูท้  าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และ 
      ตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียง 
 
ทีป่รึกษาด้านการเงนิ และ Compliance  
1. นายคเณศ ศรีศภุอรรถ 



10  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565   

 

 

 
เจ้าหน้าทีจ่ากบริษัท โอเจ อนิเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด เขา้รว่มประชมุจ านวน 2 ท่าน 
1.   นายนวพล คลงัเพชรพาณิชย ์
2.   นางสาวศิริพร แสงสวา่ง  

 
บริษัทฯ ไดเ้ชิญบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูท้  าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และตรวจนบั
ผลการลงคะแนนเสียงร่วมกบัท่ีปรกึษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนัน้ นายยรรยงค ์สวสัดิ์ กรรมการบริษัทฯและ
เลขานกุารบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ซึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุกลา่วเปิดการประชุม   โดย
รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีเขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  และ
กล่าวเปิดการประชุม จากนัน้ไดม้อบหมายให ้นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามวาระการ
ประชุม และก่อนเริ่มด าเนินการประชุม นางสาวพราวทศัน ์รตันดิลก ณ ภูเก็ต ไดชี้แ้จงมาตรการและแนวปฏิบัติใน
การเขา้รว่มประชมุดงัตอ่ไปนี ้

นางสาวพราวทศัน ์รตันดิลก ณ ภูเก็ต กล่าววา่ ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 (“COVID-19”) บริษัท จะบริหารเวลาในการประชุมครัง้นีใ้หอ้ยู่ภายในระยะเวลาท่ีไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในกรณี
ท่ีบริษัทฯไมส่ามารถตอบค าถามผูถื้อหุน้ไดท้ัง้หมดภายในระยะเวลาการประชุม บริษัทจะด าเนินการตอบค าถามผูถื้อ
หุน้บน Website ของบริษัทฯ  และเพ่ือลดการสมัผัสสิ่งของร่วมกัน บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนใหก้ับผูถื้อหุน้ 
และขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นท่ีประสงคจ์ะสอบถาม โปรดเขียนค าถามพรอ้มระบุช่ือและนามสกุลลงใน
กระดาษซึง่สามารถขอไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ จากนัน้โปรดยกมือขึน้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทฯรบัค าถามของท่าน
แทนการใชไ้มโครโฟน นอกจากนี ้บริษัทขอความรว่มมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมงดรบัประทานอาหารในบริเวณหอ้งประชุม 
โดยบริษัทฯไดจ้ัดเตรียมน า้ดื่มใหก้ับผูถื้อหุน้ไวใ้นหอ้งประชุม ส่วน Snack Box บริษัทฯจะมีบริการแจกใหผู้ถื้อหุน้
ก่อนจะเดินทางกลบัเท่านัน้ ส  าหรบั รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามท่ีปรากฏบนสไลดแ์ละตามท่ีบริษัทฯ  ไดเ้ปิดเผย
สารสนเทศผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 

 
             จากนัน้ไดชี้แ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

1.  การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหุน้ 1 หุน้เป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีเสียงตามจ านวนหุน้ท่ี
ถืออยู่หรือรบัมอบฉนัทะมา 

2.  ผูถื้อหุน้รายใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้  
3. ในระหว่างการประชุมผูด้  าเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผูใ้ดคัดคา้นหรืองดออกเสียง

หรือไม่ ถา้ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง ผูด้  าเนินการประชุมจะสรุปวาระนัน้ๆ วา่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น 
เอกฉันทอ์นุมตัิตามท่ีเสนอ แต่ถา้มีผูใ้ดคัดคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ผูด้  าเนินการประชุมจะขอใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะ
คดัคา้นหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหใ้นขณะท่ีลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถกู  ลงใน
กรอบสี่เหลี่ยมในช่องท่ีตอ้งการในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีแจกใหแ้ละขอใหชู้มือขึน้ เพ่ือใหพ้นกังานของบริษัทฯ เก็บบตัร
มานบัคะแนน ส าหรบัผูท่ี้ไมค่ดัคา้นหรือไมง่ดออกเสียง จะถือวา่อนมุตัิตามวาระท่ีเสนอและไมต่อ้งลงคะแนนเสียงใน
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บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ี
เขา้รว่มประชมุหรือออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

4.  ส  าหรบัผูท่ี้ไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวา่ท่านอนมุตัิเห็นชอบในวาระนัน้ๆ  
5.  ส  าหรบัผูร้บัมอบฉันทะท่ีผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ว่าเห็นชอบหรือคดัคา้น หรืองด

ออกเสียงในใบมอบฉนัทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนจากใบมอบ
ฉันทะเพ่ือความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่ส  าหรับผู้รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะไม่ไดร้ะบุการออกเสียง
ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะบริษัทฯ ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระเสมือนกบัผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง 

6.  ผูด้  าเนินการประชุมจะเป็นผูแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถงึผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยผลคะแนน
เสียงท่ีนับไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 
โดยในแตล่ะวาระจะใชจ้  านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุลา่สดุในวาระนั้นๆ 

7.  มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
- วาระท่ี 1, วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 ,วาระท่ี 7,วาระท่ี 10 และวาระท่ี 13  จะตอ้งไดร้บัมติอนุมัติดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
- วาระท่ี 6 ตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ซึง่มาประชมุ 
- วาระท่ี 8,วาระท่ี 9 และวาระท่ี 14 ตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
- วาระท่ี 11 ตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคดัคา้นในวาระนี ้ 

- วาระท่ี 12 ตอ้งไดร้บัอนุมัติเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัเกินกว่า
รอ้ยละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคดัคา้นในวาระนี ้ทัง้นี ้
นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล นายวิรตัน ์ผูกไทย และนายนริศ จนัทรแ์ดง เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียและไม่มีสิทธิออกเสียงใน
วาระนี ้

- วาระท่ี 2  เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจงึไมต่อ้งลงมติ  
   

               หลงัจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ กลา่วด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  ้
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 
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 ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ไดจ้ัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อ
วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯไดจ้ดัส่งส  าเนารายงานการประชุม ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือ
เชิญประชุมแลว้ รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแลว้เสร็จ
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และไดส้่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 
จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามขอ้สงสยัและประเดน็การแกไ้ขรายงานการประชุม
ดงักลา่ว  

   เมื่อไม่มีผู ้เข้าร่วมประชุมประสงคจ์ะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการ
ซกัถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชุมเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติรบัรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว  

 
   มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือ

วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

  
เห็นดว้ย 422,179,901 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต ์ประธานในท่ีประชุม 
รายงานความคืบหนา้เก่ียวกบัการจดัท าแผนการตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชั่นของบริษัทฯ ใหท่ี้ประชมุผู้
ถือหุน้รบัทราบ 

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต ์กล่าวว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายของส านักงาน ก.ล.ต. 
และสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยซึ่งสนับสนุนใหบ้ริษัทจดทะเบียนจัดท าแผนการต่อตา้นทุจริต
คอรร์ปัชั่น  โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ บริษัทฯไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้น
การทุจริต และแนวทางปฏิบตัิในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่น และไดเ้ผยแพร่
เพ่ือเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหาร และพนกังานปฏิบตัิตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีหนา้ 37 ซึง่ในปี 
2563 บริษัทฯ ไม่ไดร้บัการรอ้งเรียนเรื่องการกระท าผิดดา้นการทุจริต หรือการกระท าผิดจริยธรรม
ใด 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯตามท่ีปรากฏตามค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะการเงินของฝ่าย
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จัดการท่ีไดเ้สนอไวใ้นหน้า 87 ถึง หน้า 90   ของรายงานประจ าปี 2563  และกล่าวเรียนเชิญ       
นายวิรตัน ์ผูกไทย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหท่ี้ประชุม
รบัทราบ  

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวว่า เนื ้อหาในการน าเสนอมี
สาระส าคญัดงันี ้         

 Company overview 

 2020 Performance, ‘21 forecast 

 New customers and growth plan 

 Strategy 

 Summary 
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 Company overview 

นายวิรตัน ์ผกูไทย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลา่ววา่ ปัจจบุนับริษัทฯ    ตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรม
บางปะอิน และมีการปรบัพืน้ท่ี ในสายการผลิตบางสว่น ท าใหม้ีพืน้ท่ีท าการผลิตมากขึน้ ปัจจุบนับริษัทฯ มี
พนักงาน จ านวนประมาณ 1,071 คน จ านวนพนักงานนอ้ยลงกว่าปีท่ีผ่านมา แต่บริษัทฯ มียอดขายเพ่ิม
มากขึน้   

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มี Sales Office อยู่ท่ีประเทศสหรฐัอเมริกา เยอรมนั จีน และประเทศญ่ีปุ่ น ใน
ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัปรุงศักยภาพการใหบ้ริการดา้นการผลิตแก่ลูกคา้ จากเดิมท่ีบริษัทฯ มี
ธุรกิจดา้น IC Packaging เป็นหลกั ในปัจจุบนับริษัทฯ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้าก
ขึน้ เช่น กลุม่ธุรกิจ Advance Packaging ซึง่เป็นการผลิตงาน IC ใหเ้ป็น Module Sensor ท่ีน าไปใชก้บัตวั
ผลิตภนัฑ ์  และบริษัทฯ เริ่มผลิตงาน PCBA ท่ีเป็น Box build, System build มากขึน้ รวมถงึงานทางดา้น 
Optical  
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 2020 Performance, ‘21 forecast 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีผลประกอบการโดยรวมเติบโตขึน้กว่าปี 2019 ประมาณ 7% โดยกลุ่มท่ี
เติบโตอย่างเห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ กลุม่ผลิตภณัฑ ์IC Packaging สว่นกลุม่ผลิตภณัฑ ์Optics และ Box Build มี
ยอดขายลดลงกวา่ปี 2019  

ขอ้มูลเปรียบเทียบยอดขายรายไตรมาสของปี 2019 และปี 2020 จะเห็นว่ายอดขายของกลุ่ม 
Optics ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2020 มียอดขายเพียง 96 ลา้นบาท เมี่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2019 ท่ีมี
ยอดขาย 189 ล้านบาท ซึ่งลดลงไปพอสมควร แต่ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2020 จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ 
สามารถเพ่ิมยอดขายกลบัคืนมา และมีแนวโนม้ท่ีจะไดธุ้รกิจในกลุ่ม Optics ท่ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นกลุ่ม
ของรถยนต ์ส่วนยอดขายของกลุ่ม Box build ตัวเลขยอดขายลดลงเล็กนอ้ย ลดลงเน่ืองจากบริษัทฯ มี
กระบวนการในการคดัเลือกลูกคา้ท่ีมีโอกาสเติบโตท่ีดี ปัจจุบันกลุ่มลกูคา้ท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยเป็น
กลุม่ลกูคา้ใหมท่ี่มีขนาดใหญ่ขึน้ 

ส าหรบัผลประกอบการของปี 2020 ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 2 บริษัทฯ มียอดขายเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ืองโดย
ไตรมาสท่ี 2 มียอดขาย 493 ลา้นบาท ไตรมาสท่ี 3 มียอดขาย 503 ลา้นบาท และไตรมาสท่ี 4 มียอดขาย 
522 ลา้นบาท สว่น Net Profit เป็นตวัเลขตามท่ีประกาศในรายงานประจ าปี (Annual Report) 

ส าหรับปี 2021 บริษัทฯได้รับค าสั่ งซือ้จากลูกค้า ซึ่งคาดการณ์ว่ายอดขายน่าจะเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซึ่งยอดขายคาดว่าจะเพ่ิมขึน้ประมาณ 39% เมื่อเทียบกับยอดขายปี 2020 และมี 
Gross Profit Margin ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง เป็นเพราะบริษัทฯ มีศกัยภาพและประสิทธิภาพในการผลิต
เพ่ิมมากขึน้ ซึง่ปัจจบุนัมี Gross Profit Margin ประมาณ 20% 
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 New Customers and Growth Plan 

จากนั้นนายวิรัตน ์ผูกไทย ประเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดเ้รียนเชิญนายนริศ จันทรแ์ดงน าเสนอต่อท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือทราบ New Customers และ Growth Plan 

  
 นายนริศ  จนัทรแ์ดง ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการตลาด กล่าวว่า ส  าหรบัปี 2021 บริษัทฯ ก าหนด 
Revenue Target  ไวท่ี้ 2,593 ลา้นบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ไดร้บัค าสั่งซือ้จากลูกคา้แลว้ประมาณ 2,000 
ลา้นบาท คงเหลืออีกประมาณ 21% ยอดขายจะครบตาม Target ท่ีก าหนด ถือว่าบริษัทฯ มีแนวโนม้ท่ีดี 
แม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ปัจจุบัน Market Portfolio ของบริษัทฯ มีการ
เปลี่ยนไป โดยช่วงสองปี ท่ีผ่านมาธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นกลุ่ม IC Packaging และ Advance 
Packaging ซึ่งปี 2021 บริษัทฯ เริ่มขยายธุรกิจไปในกลุม่ Optics และ PCBA & Boxbuild มากขึน้ จะเป็น
กลุ่ม IC & Advance Packaging ประมาณ 40% กลุ่ม Optics ประมาณ 30% และ PCBA & Boxbuild 
ประมาณ 28% ท่ีเพ่ิมมากขึน้อย่างชดัเจน  
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ส าหรับ Product Segment ริ่มจาก IC  Packaging มีตัวเลขอยู่ ท่ี  37% กลุ่ม Industrial อยู่ ท่ี
ประมาณ 18% ซึง่มีผลิตภณัฑ ์เช่น Smart Screen, 3D Sensing ตา่ง ๆ ท่ีบริษัทฯ ท าการพฒันาผลิตภณัฑ์
ร่วมกับลูกคา้หลายรายกลุ่ม Telecommunication กลุ่ม Audio/Video และกลุ่ม Automotive ซึ่งกลุ่มท่ีมี
การเติบโตสูงไดแ้ก่ กลุ่ม Industrial, Automotive, Telecommunication และกลุ่ม Audio/Video ซึ่งไดร้บั
ลกูคา้ใหมแ่ลว้ 2 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบั Project time Plan โดยไตรมาสที่ 2 มี New Product ท่ีเพ่ิมขึน้มาในแตล่ะกลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ 
Optics, IC Packaging และ Boxbuild ส่วนในไตรมาสท่ี 3 อยู่ระหว่างการพฒันาร่วมกบัลกูคา้ และก าลงั
ท า Prototype คาดว่าจะเป็น Mass Volume ในไตรมาสท่ี 3 นี ้ ได้แก่ กลุ่ม Audio, Optical Device, 
Industrial Control และ IC Packaging นอกจากนี้มี  New  Pro ject ท่ีจะท าในไตรมาส ท่ี  4 ได้แก่ 
Equipment & Tools ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการ Design น่าจะเป็น Mass ในไตรมาสท่ี 4 และมีกลุ่ม 
Automotive, IC Power Package และ Professional rack amplifier  
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ส่วนของ New project line-up ท่ีจะขึน้เป็น Mass Production ของกลุ่มลูกค้า OSAT,Optics 
และ PCBA & Boxbuild ซึ่งมี Total SAM ประมาณ 200 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หากสามารถท าไดต้าม Plan 
ท่ีวางไวจ้ะท าใหบ้ริษัทฯ มีรายไดเ้พ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนเรื่อง Business Opportunity สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเรื่อง Quick Win คือ
ลกูคา้ท่ีบริษัทฯมีอยู่ท  าใหย้อดขายเติบโตขึน้ โดยการปรบัปรุงบริการใหด้ีขึน้ การเพ่ิมศกัยภาพขององคก์ร
เพ่ือใหล้กูคา้เกิดความพงึพอใจ ส่วนเรื่อง New Business บริษัทฯจะพยายามเพ่ิม Portfiolo/Segment ของ
ลูกคา้ใหม้ากขึน้ ส่วนสุดทา้ยการหาลูกคา้รายใหม่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีลูกคา้รายใหม่อีกหลายราย การ
เลือกลูกคา้รายใหม่ บริษัทฯ จะมีกระบวนการในการคดัเลือกท่ีจะไดล้กูคา้ท่ีมีโอกาสเติบโตในธุรกิจต่อไป
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ส าหรบัรายได ้3 ปีขา้งหนา้ท่ี Projection ไว ้บริษัทฯมีความมั่นใจวา่สามารถท าไดต้ามแผน โดยใน
ปี 2021 ก าหนดรายไดไ้วป้ระมาณ 87 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ปี 2022 ประมาณ 105 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ และ
ปี 2023 ประมาณ 150 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Strategy 

นายวิรตัน ์ผกูไทยประเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานตอ่วา่ กลยทุธปี์ 2021 ท่ีบริษัทฯด าเนินการ บริษัท
ฯก าหนด Goals ว่าจะตอ้งมีการเติบโตของรายได ้30% จากปีท่ีผ่านมา และมี Gross Margin อยู่ท่ี 20% 
โดยมีกลยุทธใ์นการสรา้งความสมัพันธท่ี์ดีกับลกูคา้ท่ีมีในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯไดร้บัความไวว้างใจ
จากลกูคา้ใหท้ า New Product เพ่ิมมากขึน้ และพยายามขยาย Markets segment ใหม้ากขึน้ โดยไดเ้ริ่มมี
ลูกคา้เพ่ิมในทวีปยุโรปแลว้ รวมถึงการ Upgrade Supply Chain โดยอยู่ระหว่างการ Implement ERP 
ระบบใหม่ โดยการน าโปรแกรม SAP เขา้มาใชบ้ริหารจัดการธุรกิจ และไดเ้พ่ิม Technical solution เช่น 
การร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า  สุดท้ายคือการส ร้างความแตกต่างในการเป็น Contract 
Manufacturing  
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Strategic plans แบ่งออกเป็น 3 สว่น คือ สว่น Customer, Stars Microelectronics และสว่นของ 
Supplier เริ่มตัง้แตก่ระบวนการคดัเลือกลกูคา้ท่ีมีโอกาสเติบโต เรื่อง Market segment โดยการเขา้ไปเปิด
ตลาดเพ่ิมในทวีปยโุรป ประเทศจีนและญ่ีปุ่ น สว่นเรื่องภายในของบริษัทฯ มีการปรบัปรุง/ปรบัเปลี่ยน 
Organization และสรา้งความเป็น Ownership ใหก้บัพนกังาน รวมถงึการ Upgrade โปรแกรม ERP ตวั
ใหมใ่หม้ีศกัยภาพมากขึน้ และพิจารณาหาเพ่ิมพืน้ท่ีในสว่นของ Production เพ่ือรองรบัการขยายตวัของ
ธุรกิจ เรื่องของ Supplier จะน าโปรแกรม SAP มาช่วยบริหารจดัการในเรื่องของ Supply Chain  
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 Summary 

ส าหรบัสรุปภาพรวมในปี 2021 ปัจจุบนับริษัทฯ มี Sale booking จากลกูคา้เกินกว่า 9 เดือนแลว้ 
โดยยอดขายของครึง่ปีแรกคาดวา่จะเป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีวางไว ้สว่นยอดขายของครึง่ปีหลงัมีแนวโนม้ท่ีดี
และมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะมียอดขายเกินกว่าแผนธุรกิจท่ีก าหนดไว ้นอกจากนี้บริษัทฯ มี Market 
segment ท่ีกวา้งขึน้และท าธุรกิจกับลูกคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ รวมถึงมีการจัดท าสญัญาท าธุรกิจกับลูกคา้
เป็น Long term และมีความมั่นใจวา่บริษัทฯ จะมียอดขายเติบโตขึน้ 30% จากปีท่ีผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลงัจากจบการรายงาน ผูด้  าเนินการประชมุสอบวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 
 
การซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ 

1. นางรวีวรรณ ไชยคง ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ความเสี่ยงใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในภาวะท่ีเกิดการแพรร่ะบาดของ COVID-19 มีผลกระทบตอ่การ
ด าเนินงานท่ีจะท าใหไ้มเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม ่และมีมาตรการรองรบัหรือไม ่อย่างไร 

นายวิรตัน ์ผกูไทย กลา่ววา่ บริษัทฯมั่นใจวา่สามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้
ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 จากท่ีน าเสนอไปแลว้นัน้ ส าหรบัลกูคา้ราย
ใหม ่บริษัทฯไดน้ าระบบ IT มาช่วยในการด าเนินงานและ Support ลกูคา้ แตก่็อาจจะมีอปุสรรค
อยู่บา้ง จากท่ีลกูคา้สามารถมา Visit ท่ีบริษัทฯ ได ้ตอ้งเปลี่ยนมาใชวิ้ธีการ Online หรืออาจตอ้งสง่
ขอ้มลูใหล้กูคา้มากขึน้ สว่นอปุสรรคเรื่องของ Supplier Chain เช่น การสั่งซือ้วตัถดุิบยากขึน้ ใช้
เวลานานขึน้ บริษัทฯแกปั้ญหาโดยการเจรจากบัลกูคา้ขอค าสั่งซือ้ยาวขึน้ จงึเป็นท่ีมาวา่ปัจจบุนั
บริษัทฯ มีค าสั่งซือ้จากลกูคา้มากกวา่ 9 เดือนแลว้ และเรื่องของมาตรการรองรบัภายในบริษัทฯนัน้ 
ไดม้ีการก าหนดมาตรการป้องกนั เช่น แจกอปุกรณต์รวจวดัไขใ้หก้บัพนกังานตรวจวดัอณุหภมูิ
ก่อนท่ีจะขึน้รถรบั-สง่พนกังาน และก าหนดใหม้ีมาตรการความปลอดภยัตา่ง ๆ เช่น การเวน้
ระยะห่างในพืน้ท่ีโรงอาหาร สว่นสถานการณข์องลกูคา้เองก็ไมม่ีผลกระทบอะไรที่น่าเป็นห่วง 

 
เมื่อไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามอย่างใดแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงสรุปว่า ท่ีประชุม

รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามท่ี
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดน้ าเสนอ 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญช ี

 
นายโชติศกัดิ์ พรหมวาส ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและบญัชี รายงานว่าตามท่ีบริษัท

ฯไดจ้ดัสง่รายงานประจ าปี ซึง่มีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ รวมทัง้
รายงานของผูส้อบบญัชีไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านแลว้นัน้ รายละเอียด
ของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนรวมทัง้รายงานของผูส้อบบัญชี ตามท่ีปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2563 หนา้ 91-151 โดยผลประกอบการในปี 2563 จากงบเฉพาะกิจการ และงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปไดด้งันี ้  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สินทรพัยร์วม 2,628 2,617 ลา้นบาท 
หนีส้ินรวม 1,299 1,297 ลา้นบาท 
รายไดร้วม 1,953 1,905 ลา้นบาท 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 83 78 ลา้นบาท 
อตัราสว่นก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ 0.097 0.093 บาท/หุน้ 

 
   หลังจากจบการรายงาน ผูด้  าเนินการประชุมสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม 

หรือไม ่
 

ไมม่ีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
 

   เม่ือไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชุม เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ
รบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี  

    
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชีดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 422,188,794 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    
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วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงด
จ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2563  

   ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่า ส  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือประมาณ 27.51 ลา้นบาท บริษัทฯ จึง
ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในจ านวน 1.50 ลา้นบาท    
  

   บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลังจากหักภาษีและส ารองตามกฎหมาย  ทั้งนี ้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ  านาจในการ
พิจารณายกเวน้ไม่ด  าเนินการตามนโยบายดงักล่าว (โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม)  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีก าไร
สะสมคงเหลือเพียงเล็กน้อย ประกอบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) ในปัจจุบันซึ่งมีความไม่แน่นอนว่าจะมีความยืดเยือ้และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
รวมถึงบริษัทมากนอ้ยเพียงใด ท าใหไ้ม่สมควรจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2563  

 
    ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารอง

ตามกฎหมายในจ านวน 1.50 ลา้นบาท  และงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของปี 
2563 

 
  ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 
 

ไมม่ีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
 
   เมื่อไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชุม เสนอใหท่ี้ประชุมอนุมัติ

จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในจ านวน 1.50 ลา้นบาท  และงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานของปี 2563 และสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองด
ออกเสียง หรือไม ่เม่ือไมม่ีจงึประกาศผลคะแนน 

 
    มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในจ านวน 

1.50 ลา้นบาท  และงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 422,188,794 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
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งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 

 ผู้ด  าเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้
กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีในอตัราหนึ่งใน
สามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่ง ณ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทฯมีกรรมการจ านวนทัง้หมด 
7 ท่าน ซึง่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
 

 1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 
       ตรวจสอบ 
 2. นายยรรยงค ์สวสัดิ ์    กรรมการ 
 3. ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล   กรรมการ 

 
ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีความเห็นวา่ บคุคลทัง้ 3 ท่านสมควร

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมทัง้ในดา้นคณุสมบตัิตาม 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนมีความรูค้วามสามารถ   และมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของ
บริษัทฯ อนัจะเป็นประโยชนต์อ่บริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่ไดร้่วมพิจารณาดว้ย ไดพิ้จารณา
กลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า  กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู ้
ความสามารถ และมีความเขา้ใจธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี มีประวตัิการท างานท่ีโปรง่ใส ทัง้ได้
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา  จึงมี
คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

 นอกจากนี ้กรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
เป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถว้นตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านักงาน ก.ล.ต. และมี
ความเป็นอิสระสามารถใหค้วามเห็นท่ีเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ
จงึมีมติใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ตง่ตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 3 ท่านไดแ้ก่ 

 
1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 

       ตรวจสอบ 
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 2. นายยรรยงค ์สวสัดิ ์    กรรมการ 
 3. ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล   กรรมการ 

 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยขอ้มลูและประวตัิของบุคคลท่ีไดร้บัการ
เสนอช่ือ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 ท่ีไดส้ง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 
 ในวาระนีจ้ึงขอให้ผู ้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตร
ลงคะแนน 

   ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 
ไมม่ีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
 

   เมื่อไม่มีผู ้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ด  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคล 

   มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
วาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
(1) รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ไดร้ับเลือกตั้งให้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย 422,023,694 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9609 
ไมเ่ห็นดว้ย  165,100 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0391 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ  
บตัรเสีย - 

 
   

(2) นายยรรยงค ์สวัสดิ ์ไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย 422,023,694 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9609 
ไมเ่ห็นดว้ย  165,100 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0391 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ  
บตัรเสีย - 

 
   

(3) ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล ไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนน
เสียง 

เห็นดว้ย 422,023,694 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9609 
ไมเ่ห็นดว้ย  165,100 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0391 
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งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ  
บตัรเสีย -    

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
  ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดพิ้จารณาความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิงจากบริษัทจด
ทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ 
ระดบัความรบัผิดชอบ และประสบการณ์ รวมทัง้การสรา้งแรงจูงใจในการท างานท่ีเหมาะสม จึง
เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยใหค้งอตัราเดิม
ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิไว ้รายละเอียดเป็นไปตามท่ีปรากฏใน
หนงัสือเชิญประชมุท่ีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุท่านแลว้และตามท่ีปรากฏในสไลด ์ดงันี  ้

 ต าแหนง่ คา่ตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

เบีย้ประชมุ  
(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ประธาน 36,000 5,000 
กรรมการ 24,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 36,000 5,000 

กรรมการ 30,000 5,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

*สทิธิประโยชนอ์ื่นๆ -ไมม่ี- 
 

  ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 
  

ไมม่ีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
 

เม่ือไมม่ีผูเ้ขา้รว่มประชุมซกัถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชุม จงึเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามท่ีไดน้  าเสนอ และสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงค์
จะคดัคา้นหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่ีจงึประกาศผลคะแนน 

        
  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทซ์ึง่เกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นดว้ย 422,188,794 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2564 
 
   ผูด้  าเนินการประชมุ กลา่ววา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชี 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอใหแ้ตง่ตัง้ 
1. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ ์              ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 
2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร           ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3853 และ/หรือ 
3. นางสาวมณี รตันบรรณกิจ             ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5313 
แห่งบริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 
โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ  านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ รวมทัง้งบการเงินรวม และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติ
หนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนอื่นของ
บริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ ทั้งนี ้ผู ้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ
บคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 
(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผูส้อบบัญชีรายเดิม
ตัง้แตปี่ 2557-2563 สว่นนางสาวมณี รตันบรรณกิจ เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2563)  

  
  โดยเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2564 จ านวน 2,145,000 บาท ไม่เพ่ิมขึน้จากปี 

2563 นอกจากนี ้บริษัทฯไดน้ าเสนอขอ้มูลค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบ
ตามท่ีปรากฏบนสไลดแ์ละในหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีซ้ึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านลว่งหนา้แลว้ 

                               (หน่วย: บาท) 
รายการ ปี 2564 ปี 2563 

 - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 2,145,000 2,145,000 
-  คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) -ไมม่-ี -ไมม่ี- 

 
ไม่เพิม่ขึน้จากปี 2563  
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 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส  
   (STARS USA) 

105,000 105,000 

 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปีของบริษัทย่อย (SMT GE) 50,000 50,000 
 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปีของบริษัทย่อย (SS RFID) 50,000 50,000 

รวม 205,000 205,000 
 
ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 
 
ไมม่ีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  

 
เมื่อไม่มีผู ้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ด  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ตามท่ีไดน้  าเสนอ และสอบถามว่ามี
ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่ีจงึประกาศผลคะแนน      

         
    มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ

บัญชี ประจ าปี 2564 ตามท่ีไดน้  าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 422,188,794 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

 
วาระที ่8   พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่ายซึ่งเหลือจากการ

จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการแก้ไข
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบยีน 

 
ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่า เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ 

ครัง้ท่ี 1 และ 2 (SMT-W1 และ SMT-W2) รวมถึงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่
กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (SMT-WB) ไดห้มดอายุลง ดงันัน้ เพ่ือใหบ้ริษัทฯ 
สามารถเพ่ิมทุนได ้จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จ านวน 393,410,769 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,229,890,150 บาท  เป็นทุนจดทะเบียน 
836,479,381 บาท (มลูค่าท่ีตราไว ้1 บาทต่อหุน้) โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ออกจ าหน่ายซึง่เหลือจาก
การจัดสรรไวเ้พ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ  ท่ี
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หมดอายุแลว้ รุ่น SMT-W1 SMT-W2 และ SMT-WB ซึ่งไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและกรรมการ
และพนกังานของบริษัทฯ โดยไมม่ีคา่ตอบแทน 

 นอกจากนีเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯในวาระดงักล่าวขา้งตน้ จึงขอ
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯขอ้ 4 เรื่องทุนจด
ทะเบียนโดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม ่ดงันี ้

 
 

ขอ้ 4  ทนุจดทะเบียนจ านวน  836,479,381 บาท                 (แปดรอ้ยสามสิบหกลา้นสีแ่สนเจ็ดหม่ืน 
                                                                                                                              เกา้พนัสามรอ้ยแปดสิบเอ็ดบาท) 

          แบง่ออกเป็น            836,479,381 หุน้      (แปดรอ้ยสามสิบหกลา้นสี่แสนเจ็ดหม่ืน 
                                                                                                                                             เกา้พนัสามรอ้ยแปดสิบเอ็ดหุน้) 

                                           มลูคา่หุน้ละ          1.00 บาท                 (หนึ่งบาท) 
                     โดยแบง่ออกเป็น 
                      หุน้สามญั                    836,479,381 หุน้     (แปดรอ้ยสามสิบหกลา้นสี่แสนเจ็ดหม่ืน 
                                                                                                                                  เกา้พนัสามรอ้ยแปดสิบเอ็ดหุน้) 
                                           หุน้บรุมิสิทธิ                                      - หุน้                   ( - )  

 

โดยมอบอ านาจใหบุ้คคลซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  มีอ านาจในการ
ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มี
อ  านาจด าเนินการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์
สนธิเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีไดจ้ัดส่งให้ผู ้ถือหุ้น
ลว่งหนา้แลว้และตามท่ีปรากฏบนสไลด ์

 
ขอ้มลูเพ่ือทราบ   

รุ่น วันหมดอายุ จ านวนหุน้เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ทีอ่อก ใช้สิทธิ คงเหลือ 

SMT-W1 28 มิ.ย. 2562 167,295,193 265 167,294,928 
SMT-WB 28 มิ.ย. 2562 17,000,000 - 17.000,000 
SMT-W2 29 พ.ค. 2563 209,118,991 3,150 209,115,841 

  393,414,184 3,415 393,410,769 
    

ณ 30 กนัยายน 2563     
บริษัทฯมีทนุจดทะเบียน  1,229,890,150 หุน้ @ 1 บาท 1,229,890,150 บาท 
ทนุออกจ าหน่ายเรียกช าระแลว้  836,479,381 หุน้ @ 1 บาท 836,479,381 บาท 
คงเหลือหุน้ท่ียงัไมเ่รียกช าระ     393,410,769 หุน้ @ 1 บาท 393,410,769 บาท 
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ซึง่หุน้คงเหลือท่ียงัไมเ่รียกช าระเป็นหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรบัการใชส้ิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิ SMT-W1 SMT-WB และ SMT-W2 ทัง้สิน้ 

 
  ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 
 
 ไมม่ีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
 

เมื่อไม่มีผู ้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ด  าเนินการประชุม  จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้ท่ียังไม่ไดจ้  าหน่าย และอนุมตัิการแกไ้ขหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน  รวมถงึการมอบอ านาจ ตามท่ีเสนอ 

 
 มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่ายซึ่ง
เหลือจากการจดัสรรเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั และการแกไ้ข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ  4 เรื่องทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอ านาจ ตามท่ีได้
น าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทซ์ึ่งเกินกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
 

เห็นดว้ย 422,188,794 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

 
วาระที ่9  พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห ์
  สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบยีน 
 

ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งระดมทุนมาเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทฯ, ส  ารองใชก้ารขยายกิจการในอนาคต, และส ารองส าหรบัการช าระคืนเงิน
กู้ยืม บริษัทฯจึงมีความประสงคท่ี์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 
836,479,381 บาท เป็น 1,062,599,227 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพ่ิมทุนใหม่จ านวน 
226,119,846 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือ (ก) รองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯตามสดัส่วน
การถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครัง้ท่ี 3 (SMT-W3) และ (ข)รองรบัการใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ 
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และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-WC) ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการ
เพ่ิมทนุ(แบบ F 53-4) (สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 4) และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. 
เรื่องทนุจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใช้
ขอ้ความใหม ่ดงันี ้

 
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน

จ านวน 
1,062,599,227 บาท (หนึ่งพนัหกสิบสองลา้นหา้แสนเกา้

หมื่นเกา้พนัสองรอ้ยย่ีสิบเจ็ดบาท) 
 แบ่งออกเป็น 1,062,599,227 หุน้ (หนึ่งพนัหกสิบสองลา้นหา้แสนเกา้

หมื่นเกา้พนัสองรอ้ยย่ีสิบเจ็ดหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ 1.00  บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สามญั 1,062,599,227 หุน้ (หนึ่งพนัหกสิบสองลา้นหา้แสนเกา้

หมื่นเกา้พนัสองรอ้ยย่ีสิบเจ็ดหุน้) 
 หุน้บรุิมสิทธิ - หุน้ ( - )” 

 
ทัง้นี ้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดร้บั
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการ
ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนการแกไ้ข
ถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอ
ต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการย่ืนจด
ทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์

  คณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิ
เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 836,479,381 บาท เป็น 1,062,599,227 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม ่จ านวน 226,119,846 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และอนมุตัิให้
แกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน (ดงัขอ้ความขา้งตน้)   เพ่ือให้
สอดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทัง้การมอบอ านาจดงัรายละเอียดตามท่ีได้
น าเสนอขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้
ลว่งหนา้แลว้และตามท่ีปรากฏบนสไลด ์

 
  ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 
  

ไมม่ีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
 



34  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565   

 

 

เมื่อไม่มีผู ้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ด  าเนินการประชุม จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของ
บริษัทฯ ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน รวมถงึการมอบอ านาจ ตามท่ีเสนอ 

 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไ้ข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ  4 เรื่องทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอ านาจ ตามท่ีได้
น าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 422,023,694 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9609 
ไมเ่ห็นดว้ย  165,100 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0391 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

 
วาระที ่10   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 

คร้ังที ่3 (SMT-W3) ใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุน้ 

 
ผูด้  าเนินการประชมุ กลา่วว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯครัง้ท่ี 3 
(SMT-W3) จ านวนไม่เกิน 209,119,846 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือ
หุน้ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3”) ใน
อตัราส่วน 4 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 (กรณีมีเศษใหปั้ดทิง้) ซึ่ง
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ได ้1 หุน้ ในราคาการใช้
สิทธิเท่ากบั 4.00 บาทต่อหุน้ และใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 มีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีออกเสนอ
ขาย และมีสาระส าคญัตามท่ีปรากฏบนสไลด ์
 
โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 (Record Date) 
ในวันท่ี  2 มิถุนายน 2564 ทั้งนี ้ มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดร้ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการ  ก าหนดและแกไ้ขเพ่ิมเติมรายละเอียดอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมและเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กับประกาศ กฎเกณฑห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ  ากดัเพียง  วนัออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 และวนัครบอาย ุตลอดจนมีอ านาจใน
การก าหนดเหตแุห่งการออกหุน้สามญัใหม่เพ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ 
อัตราการใชส้ิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ตามท่ีเห็นสมควร ภายใตก้ฎระเบียบ และ
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ประกาศขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการต่างๆ 
อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 การน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 และหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
SMT-W3 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน
ด าเนินการขออนญุาตตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอื่น 
 
 รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-W3) ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 
ซึง่จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ 
 

  ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 
 
 การซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ 
 

1. นายสิทธา พูนพนิช ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปไดด้งันี ้ 
ปัจจุบนัราคาหุน้ของ SMT อยู่ท่ีประมาณ 5 บาทแลว้ ราคาใชส้ิทธิก าหนดอยู่ท่ี 4 บาท การท่ี
บริษัทฯ ออก warrant ผูถื้อหุน้เดิมคงมีความประสงคจ์ะใชส้ิทธิในทนัที เพราะวา่มีก าไรในการ
ท่ีจะแปลงเป็นหุน้สามัญไปขายในตลาดหลักทรัพยฯ์ และจากผลการด าเนินงานท่ีรายงาน
ก่อนหนา้นี ้บริษัทฯ ยังไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชเ้งินทุนในตอนนี ้บริษัทฯ มีมุมมองท่ีจะปรบั
ราคา Warrant ใหเ้พ่ิมขึน้จาก 4 บาทเป็น 5 บาท หรือมากกว่า หรือไม่ เพราะค่อนขา้งมั่นใจ
วา่ผลประกอบการในปีนีบ้ริษัทฯ มีก าไร และอาจสามารถจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้
 
นายคเณศ ศรีศุภอรรถ ท่ีปรึกษาดา้นการเงินและCompliance กล่าวว่า Warrants เป็น
ราคาท่ีค านวณจากราคาตลาด ณ ตอนนัน้ท่ีคณะกรรมการมีมติ และตวัเงินท่ีบริษัทฯ จะไดร้บั
นัน้ ไดเ้ผ่ือไวส้  าหรบัใชใ้นการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต โดยประมาณการว่าจะได้รบัเงิน
ประมาณ 800 ลา้นบาท หากใชส้ิทธิ 100% ซึง่จะสอดคลอ้งกบัเงินท่ีบริษัทฯ จะน าไปใชข้ยาย
ธุรกิจในอนาคต ซึง่ Warrant มีอายุ 3 ปี ก็คาดการณว์่าอีก 3 ปี ขา้งหนา้ยอดขายของบริษัทฯ 
จะเพ่ิมสงูขึน้อีกซึง่จ าเป็นตอ้งใช ้working cap คอ่นขา้งเยอะ หรือไดเ้งินมาแลว้น าไปช าระคืน
เงินกู ้จะสะทอ้นกลบัมายงัผลประกอบการของบริษัทฯ 
 

นายสิทธา พูนพนิช กล่าวว่า  การท่ีบริษัทฯ ตั้งราคาใช้สิทธิ Warrant ต ่ากว่าราคาหุ้น
ปัจจบุนัคอ่นขา้งมาก มีความกงัวลวา่อาจจะสง่ผลกบั Dilution และ ROE ท่ีอาจจะต ่าลง ทัง้ท่ี
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บริษัทฯ ก าลงัจะมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ ซึ่งจะท าใหผ้ลประกอบการของบริษัทฯ อาจจะถูก
กระทบจาก Warrant ท่ีจะ Exercise สิทธิเขา้มาเรว็เกินไปหรือไม่ 

 
นายคเณศ ศรีศุภอรรถ  กล่าวว่า บริษัทฯประมาณความตอ้งการใชเ้งินเป็นหลกั แลว้น า
ราคา Exercise สิทธิท่ี 4 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคา Market price ในช่วงประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ณ ตอนนั้นเท่ากับ 4.17 บาทต่อหุ้นมาค านวณ ท าให้เกิด Dilution อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯเสนอขาย Warrants ใหก้ับผูถื้อหุน้ตามสดัส่วน ซึ่งหากใชส้ิทธิเต็มจ านวนจะท าให้
สดัส่วนตาม  Market cap จะยงัคงเท่าเดิม แมร้าคาใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลง คือ Dilution ลด 
Price จะเพ่ิม ซึ่งจ านวนเงินท่ีประมาณการว่าจะไดม้านั้น  จะน ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือท่ีจะใชส้รา้งรายไดใ้หเ้พ่ิมขึน้ในอนาคต   

 
ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กลา่ววา่ เรื่อง
ท่ีผูถื้อหุน้กังวลัว่าจะมีผูท้  าการ Exercise เป็นจ านวนมากนัน้ ท าใหบ้ริษัทฯอาจจะไดเ้งินมา
เป็นจ านวนมากและยงัไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้งินนัน้ ขอใหค้วามเห็นว่าโดยทั่วไปนัน้ หาก warrant 
ยงัไม่หมดอายุ ส่วนใหญ่ผูถื้อหุน้จะยงัไม่ Exercise เพราะว่า ราคาของ warrant ในตลาดจะ
สูงกว่า Exercise price และส่วนใหญ่จะขาย Warrant ในตลาดมากกว่า และจะใช้สิทธิ 
Exercise เป็นหุน้สามญั เม่ือใกลห้มดอายมุากกวา่  

 
2. นายศักดิชั์ย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอืหุน้มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามใน

ประเดน็ตา่งๆ สรุปไดด้งันี ้ 
2.1 ใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั (SMT-W3) มีอาย ุ3 ปี สามารถ Exercise ไดก่ี้ครัง้ 
และใชส้ทิธิแปลงครัง้แรกไดเ้ม่ือไร 
 
นายคเณศ ศรีศุภอรรถ กลา่ววา่  ใชส้ิทธิได ้4 ครัง้/ปี  หรือไตรมาสละครัง้ Record Date 
วนัท่ี 2  มิถนุายน 2564 และคาดวา่ จะสามารถ Exercise ครัง้แรกไดใ้นเดือนธนัวาคม 2564 

2.2 สมมตุิวา่ไมม่ีคนใชส้ิทธิ เน่ืองจากราคาไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณ ์จะสง่ผลใหป้ระมาณ
การจ านวนเงินท่ีจะไดร้บัจากการใชส้ิทธิไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณ ์บริษัทฯจะมีแผนรองรบัใน
การจดัหาเงินทนุมาเพ่ิมอย่างไร 
 
นายโชติศักดิ์ พรหมวาส ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและบัญชี กล่าวว่า ปัจจุบันไม่มี
ปัญหาในเรื่องการเงินส าหรบัการขยายธุรกิจ การระดมทุนในส่วนของ Warrant นัน้ เป็นการ
เพ่ิมฐานะทางการเงินใหม้ีความแข็งแกรง่กบับริษัทฯ มากขึน้ 
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นายคเณศ ศรีศุภอรรถ กลา่ววา่ เงินท่ีไดม้าเพ่ือเสริมสภาพคลอ่งใหก้บับริษัทฯ   
 
    เมื่อไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามอย่างใดแลว้ ผูด้  าเนินการประชุม จึงเสนอใหท่ี้ประชุม

พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ  ครัง้ท่ี 3 

(SMT-W3) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ ตามท่ีเสนอ 

 มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้
สามัญของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-W3) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ตามท่ีไดน้  าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 420,747,294 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9608 
ไมเ่ห็นดว้ย  165,100 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0392 
งดออกเสียง 1,276,400 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ - 
บตัรเสีย -    
     

วาระที ่11      เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 

    บริษัทฯคร้ังที ่3 (SMT-WC) ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่า เพ่ือเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ และ
พนักงานของบริษัทฯ รวมทัง้เพ่ือใหก้รรมการ และพนักงานของบริษัทฯ มีความตัง้ใจมุ่งมั่นทุ่มเท
ในการท างานอย่างเต็มท่ีอนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่บริษัทฯ นอกจากนี ้ยังเป็นการสรา้ง  
แรงจูงใจให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ   รูส้ึกถึงความมีส่วนร่วมในความเป็นเจา้ของ
บริษัทฯ และยึดมั่นปฏิบัติหนา้ท่ีและท างานอยู่กบับริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว บริษัทฯจึงประสงคท่ี์
จะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  SMT-WC จ านวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ให้แก่
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมลูค่า (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ใบส าคญัแสดง
สิทธิ SMT-WC”) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ได ้1 
หุน้ ในราคาการใชส้ิทธิเท่ากบั 4.00 บาทต่อหุน้ และใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC มีอายุ 3 ปี นับ
จากวนัท่ีออกเสนอขาย ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ท่ีจะออกและเสนอ
ขายต่อกรรมการในครัง้นี ้จะมีราคาเสนอขาย รวมทัง้ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขไม่ดีไปกว่าใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ท่ีจะเสนอขายต่อพนกังานในครัง้นี ้ดงัรายละเอียดปรากฏ
ตามสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขาย
ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-WC) (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6) ซึ่งจัดส่งให ้
ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ 
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    รายช่ือกรรมการท่ีไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

1 รศ.ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์ รกัษาการประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

650,000 3.83 

2 นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ รองประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการบรหิาร 

1,600,000 9.41 

3 นายนทัธพงศ ์ไชยกลุ กรรมการ  500,000 2.94 
4 นายยรรยงค ์สวสัดิ ์ กรรมการและเลขานกุารบรษัิทฯ

กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

850,000 5.00 

5 ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการ 500,000 2.94 

6 ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ             
ประธานคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

500,000 2.94 

7 รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการตรวจสอบ          
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

500,000 2.94 

รวม 5,100,000 30.00 

 
อนึ่ง กรรมการอิสระ 2 ท่านท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ในการออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ ไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ในครัง้นี ้
ดว้ย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
ล าดับ รายชือ่ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคัญ

แสดงสิทธิ SMT-
WC ทีไ่ด้รับจัดสรร 

(หน่วย) 

ร้อยละ
ของ

โครงการ 

    1 รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตร
วฒัน ์

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

500,000 
โดยไดร้บัผลประโยชน ์

85,000 บาท* 

2.94 
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    2 ศ. ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

500,000 
โดยไดร้บัผลประโยชน ์

85,000 บาท* 

2.94 

 
หมายเหต ุ* : ผลประโยชนท์ี่ไดร้บั ค านวณจาก จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC ที่ไดร้บั x (ราคาตลาด - 
ราคาการใชส้ทิธิ - ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC) 

 
ทัง้นี ้ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรอืคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบรหิาร หรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดและแกไ้ขเพ่ิมเติมรายละเอียดอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมและเท่าท่ีไมข่ดัหรือแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่รวมถงึแตไ่ม่
จ ากดัเพียง วนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC และวนัครบอาย ุ ตลอดจนมี
อ านาจในการก าหนดเหตแุห่งการออกหุน้สามญัใหมเ่พ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ 
และ/หรือ อตัราการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ตามท่ีเห็นสมควร ภายใต้
กฎระเบียบ และประกาศขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึการลงนามในเอกสารตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง และ
การด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ SMT-WC รวมถงึน าหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC 
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตลอดจนด าเนินการ
ขออนญุาตตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอื่น 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิ
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC จ านวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ให้แก่
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า  ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุป
สาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ  SMT-WC (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6) รวมถึงการมอบอ านาจ ดัง
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในสไลด  ์ซึ่งจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม
ครัง้นี ้ 

 
  ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 
 
 ไมม่ีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ 
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     เมื่อไม่มีผู ้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ด  าเนินการประชุม  จึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯครัง้ท่ี 3 (SMT-

WC) ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ รวมถงึการมอบอ านาจ ตามท่ีไดน้  าเสนอ  

 

  มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้
สามัญของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-WC) จ านวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือ
พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอ านาจ ตามท่ีไดน้  าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมม่ีผูถื้อหุน้รวมกนัเกิน
กวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คดัคา้น
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-WC) ใหแ้ก่กรรมการและ/
หรือพนกังานของบริษัทฯ ดงันี ้
 

เห็นดว้ย 422,023,694 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9609 
ไมเ่ห็นดว้ย  165,100 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0391 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    
 

วาระที่ 12   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังที่ 3 (SMT-

WC) ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ทีไ่ด้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของ

จ านวน ใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทัง้หมดทีเ่สนอขายในคร้ังนีเ้ป็นรายบุคคล 

   ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่า ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC 
ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ มีผูท่ี้ไดร้บัการจัดสรรเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ SMT-WC ทัง้หมดท่ีออกเสนอขายในครัง้นี ้รวมทัง้สิน้ 4 ท่าน ดงันี ้

 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิ        
SMT- WC ท่ีไดร้บั
จดัสรร (หน่วย) 

รอ้ยละ 
ของโครงการ 

1.  นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ รองประธานกรรมการ และ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

1,600,000 9.41 
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ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิ        

SMT- WC ท่ีไดร้บั
จดัสรร (หน่วย) 

รอ้ยละ 
ของโครงการ 

2.  นายวิรตัน ์ผกูไทย  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 2,500,000 14.71 

3.  นายเรืองพจน ์ภคัดรุงค ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการปฎิบตัิการ 1,100,000 6.47 
4.  นายนริศ จนัทรแ์ดง ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการตลาด 1,100,000 6.47 

รวม 6,300,000 37.06 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
1. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ 

คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า      
นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ ซึง่ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
บริหาร เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ ์ความรูค้วามช านาญ และมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบทัง้ในส่วน
ของการเป็นกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท  นอกจากนี ้นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ ยงัเป็น
บุคคลท่ีมีส่วนส าคัญในการช่วยลดตน้ทุนสินคา้ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการวัตถุดิบไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นผูม้ีส่วนร่วมในการริเริ่มและผลกัดนัโครงการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ใหแ้ก่
บริษัท อีกทัง้เป็นผูทุ้่มเทแรงใจและแรงกายในการท างานอย่างเตม็ความสามารถ   และปฏิบตัิงาน
เพ่ือสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่บริษัทฯ ดว้ยดีมาโดยตลอด นอกจากนีย้งัมีศกัยภาพและประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการองคก์ร ไดต้ามเป้าหมายและภาระกิจหลกัขององคก์ร โดยเฉพาะอย่างย่ิงดา้น 
การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มีวิสยัทัศนใ์นการบริหารจดัการธุรกิจ การ
ท าสัญญากับคู่คา้ การบริหารจัดการตน้ทุนและวตัถุดิบ  และยังมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจ
ใหม่ๆ และมีความสามารถในการเจรจาตอ่รองใหค้  าแนะน าแก่คูค่า้ไดเ้ป็นอย่างดี    
 

2. นายวริตัน ์ผูกไทย 
คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า      
นายวิรัตน์ ผูกไทย ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ ์ความรูค้วามช านาญในธุรกิจ มีภาวะความเป็นผูน้  าอนัเป็นท่ียอมรบัทัง้กบับคุลากร
ในบริษัทฯ และบุคคลภายนอก มีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล และมีบทบาทส าคญัในการก าหนดกลยุทธ์
และนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีสามารถน ามาปฏิบตัิใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถพลิกฟ้ืนผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหป้รบัตัวดีขึน้ นอกจากนี ้ยังเป็น
บุคคลท่ีมีประสบการณ์ในดา้นการบริหารจัดการองคก์รไดต้ามเป้าหมายและภาระกิจหลกัของ
องคก์ร มีความโดดเด่นและเขา้ใจในดา้นการบริหารจดัการรายได ้ตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย มีหลกัการ
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ท่ีดีในดา้นการพฒันาทรพัยากรบุคคล มีศกัยภาพในการพฒันาและเสริมสรา้งธุรกิจใหม่ๆ   ใหก้บั
องคก์ร ซึ่งช่วยพฒันาขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการแข่งขนักบับริษัทภายนอกต่างๆ เป็นผล
ใหบ้ริษัทประสบผลส าเรจ็ ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมและสรา้งผลก าไรตอ่บริษัท 

 
3. นายเรืองพจน ์ภคัดรุงค ์

คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า      
นายเรืองพจน ์ภคัดรุงค ์ซึ่งปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการปฎิบตัิการ เป็นบคุคล
ท่ีมีประสบการณ์ ความรูค้วามช านาญดา้นการตลาดชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นอย่างดี สามารถ
รว่มท างานกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่างดี และตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ท่ีได้
วางไวเ้พ่ือน ามาปฏิบัติไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ อีกทัง้สามารถประสานงานกับกลุ่มคู่คา้เดิม
ของบริษัทได้เป็นอย่างดี และมีการแสวงหาตลาดสินค้าใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์ มีความรูค้วามช านาญการจัดการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดย
เฉพาะงานวิศวกรรมและการจัดการโรงงานอตุสาหกรรม มีความรอบรูเ้ก่ียวกับธุรกิจขององคก์ร 
รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาและเสริมสร้างทีมงาน ส่งเสริมให้องค์กรมีจุดแข็งใน
อตุสาหกรรมไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 

 
4. นายนริศ จนัทร์แดง 

คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า      
นายนริศ จันทรแ์ดง ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการตลาด เป็นบุคคลท่ีมี
ประสบการณ ์ความรูค้วามช านาญ มีศกัยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองคก์ร ได้
ตามเป้าหมายและภารกิจหลกัขององคก์ร มีประสบการณ ์มีความรูค้วามช านาญ ในการพฒันา
และเสริมสรา้งธุรกิจใหม่ๆใหก้บัองคก์ร และมีความสามารถหลายๆดา้นท่ีตรงกบัธุรกิจขององคก์ร 
รวมทัง้มีโครงข่ายธุรกิจกบักลุม่ลกูคา้ในหลายๆประเทศทั่วโลก 
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารทัง้ 4 ท่านขา้งตน้ในครัง้นี ้เพ่ือเป็น
การตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างาน  และสรา้งแรงจูงใจใหท้ างานกับบริษัทฯ ต่อไปใน
ระยะยาว เพ่ือสรา้งรายได้และผลก าไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งย่ิงขึน้ในอนาคต 
นอกจากนี ้ผลประโยชนท่ี์กรรมการและ/หรือพนักงานไดร้บัส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้
บริษัทนอ้ยมาก จึงถือไดว้า่มีความคุม้คา่และเหมาะสมเพราะจะช่วยสรา้งขวญัและก าลงัใจในการ
ท างานแก่พนกังาน 

 
  ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจ านวน 3 ท่าน  และไม่มีท่านใดท่ีไดร้บัการ

จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกวา่รอ้ยละ 5 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีเสนอขายในครัง้นี ้
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คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณา
อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC  ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังานของ
บริษัทฯ ท่ีไดร้บัการจัดสรรเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดท่ีออก
เสนอขายในครัง้นี ้เป็นรายบุคคล  ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดง
สิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการอและ/หรือพนักงานของ
บริษัทฯครัง้ท่ี 3 (SMT-WC)  (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6) ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏในสไลด ์ซึง่จดัส่งใหผู้ ้
ถือหุน้ลว่งหนา้แลว้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ 
 
ในวาระนีจ้ึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านลงคะแนนใหผู้ท่ี้ไดร้บัการจดัสรรเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของใบส าคญั
แสดงสิทธิ SMT-WC ทัง้หมดท่ีออกเสนอขายในครัง้นี ้เป็นรายบคุคล โดยจะเรียกเก็บบตัรเฉพาะท่ี
ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงส าหรบัแต่ละท่านก่อน หลงัจากเก็บครบทุกท่านแลว้จึงจะเรียกเก็บ
บตัรท่ีเห็นดว้ยส าหรบัทกุท่านพรอ้มกนัในภายหลงั ดงันี ้
 

(1) พิจารณาอนุมตัิให ้นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 1,600,000 
หน่วยคิดเป็นรอ้ยละ 9.41 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีจดัสรรในครัง้นี ้ 

(2) พิจารณาอนุมัติให ้นายวิรตัน์ ผูกไทย ไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน 2,500,000 
หน่วยคิดเป็นรอ้ยละ 14.71 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีจดัสรรในครัง้นี ้

(3) พิจารณาอนมุตัิให ้นายเรืองพจน ์ภคัดรุงค ์ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 1,100,000 
หน่วยคิดเป็นรอ้ยละ 6.47 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีจดัสรรในครัง้นี ้

(4) พิจารณาอนุมตัิให ้นายนริศ จันทรแ์ดง ไดร้บัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 1,100,000 
หน่วยคิดเป็นรอ้ยละ 6.47 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีจดัสรรในครัง้นี ้
 

  ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 
  
 ไมม่ีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ 
 

เมื่อไม่มีผู ้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ด  าเนินการประชุม  จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯครัง้ท่ี 3 (SMT-WC) 
ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีไดร้บัการจัดสรรเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวน 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ทัง้หมดท่ีเสนอขายในครัง้นีเ้ป็นรายบคุคล ตามท่ีไดน้  าเสนอ  

(ทัง้นี ้นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ นายวิรตัน ์ผกูไทย และนายนริศ จนัทรแ์ดง เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียและไม่
มีสิทธิออกเสียงในวาระนี)้  
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 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-WC) ใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ท่ีไดร้บัการจดัสรรเกิน
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวน ใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดท่ีเสนอขายในครั้งนี ้เป็น
รายบุคคล ตามท่ีไดน้  าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผูถื้อหุ้นรวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คดัคา้นการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-WC) ใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ
พนักงานของบริษัทฯ ท่ีไดร้บัการจดัสรรเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวน ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-
WC ทัง้หมดท่ีเสนอขายในครัง้นีเ้ป็นรายบคุคล ดงันี ้
 
(1) นายพร้อมพงศ ์ไชยกุล ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน 1,600,000 

หน่วยคดิเป็นร้อยละ 9.41 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดทีจั่ดสรรในคร้ังนี ้ 
ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย 384,444,926 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9571 
ไมเ่ห็นดว้ย  165,100 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0429 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

(2) นายวิรัตน ์ผูกไทย ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน 2,500,000 หน่วย 
คดิเป็นร้อยละ 14.71 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดทีจั่ดสรรในคร้ังนี ้
ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย 422,023,694 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9609 
ไมเ่ห็นดว้ย  165,100 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0391 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

 
(3) นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน 1,100,000 

หน่วยคดิเป็นร้อยละ 6.47 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดทีจั่ดสรรในคร้ังนี ้
ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย 422,023,694 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9609 
ไมเ่ห็นดว้ย  165,100 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0391 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    
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(4) นายนริศ จันทรแ์ดง ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน 1,100,000 หน่วย    
คดิเป็นร้อยละ 6.47 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดทีจั่ดสรรในคร้ังนี ้
ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย 422,023,694 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9609 
ไมเ่ห็นดว้ย  165,100 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0391 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

 
วาระที ่13   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนใหม่   
 

    ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่า จากการท่ีบริษัทฯ เสนอขออนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 และ SMT-WC ตามท่ีกลา่วมาแลว้ในวาระท่ี 9, 
10 และ 11 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมัติจดัสรรหุน้
สามัญเพ่ิมทุนใหม่  จ านวนไม่เกิน 226,119,846 หุ ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ ้นละ  1.00 บาท  โดยมี
รายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม ่ดงันี ้

1. จ านวนไม่เกิน 209,119,846 หุ ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้ ้นละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
25.00 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน)  เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 ซึ่งจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ  ตามสดัส่วนการ
ถือหุน้  

2. จ านวนไมเ่กิน 17,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.03 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั) เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ 
และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3 (SMT-WC)  

 
นอกจากนี ้เพ่ือความคล่องตวัในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ขา้งตน้ คณะกรรมการ

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับ
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ไดท้กุประการ 

 อนึ่ง บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมสารสนเทศเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการพิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ตามท่ีปรากฏในสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ครัง้
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ท่ี 3 (SMT-W3) (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 7) รวมถึงการมอบอ านาจ ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏในสไลด์ 
ซึง่จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ 

 
  ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 
 
 ไมม่ีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ 
 

    เมื่อไม่มีผู ้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ด  าเนินการประชุม  จึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม ่รวมถงึการมอบอ านาจ ตามท่ีไดน้  าเสนอ  

 

  มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่  จ านวนไม่เกิน 
226,119,846 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ใหม ่ดงันี ้
 

1. จ านวนไม่เกิน 209,119,846 หุน้เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 ท่ี
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้  

2. จ านวนไม่เกิน 17,000,000 หุ ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3 
(SMT-WC)  

  
 รวมถึงการมอบอ านาจ ตามท่ีไดน้  าเสนอดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 422,023,694 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9609 
ไมเ่ห็นดว้ย  165,100 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0391 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

 
 
วาระที ่14   พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ (ข้อ 39 และข้อ 40) และแก้ไข 
     เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค ์
 
  ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่า สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีแผนธุรกิจท่ีจะด าเนินการใหบ้ริการออกแบบ 

ผลิต และจ าหน่ายอปุกรณส์ื่อสาร อปุกรณโ์ทรคมนาคม และใหบ้ริการเก่ียวกบัอากาศยาน บริษัทฯ จึงมี
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ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งและรองรบัการด าเนินการธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ ขอ้ 
39 และข้อ 40 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 3. วัตถุประสงค์ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านล่วงหนา้แลว้ และตามท่ีปรากฏ
บนสไลด ์ดงันี ้

 

(39) ประกอบกิจการ เพ่ือผลิต ซือ้ขาย น าเขา้ ถือกรรมสิทธ์ิ หรือใหไ้ดม้าโดยวิธีใดๆ การจดัหา เขา้
ประมูลปฏิบัติการ สนับสนุนวิจยั พัฒนา ด าเนินการบริหาร บริการจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ ทดสอบ 
ทดแทน ขาย ส่งออก  ออกแบบติดตัง้ ปรบัปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรกัษา ใหค้  าแนะน า ค าปรกึษา ฝึกอบรม  
ใหบ้ริการเก่ียวกับอากาศยาน หรือเครื่องมือ ทั้งท่ีเป็นยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์   หรืออาจใชใ้นราชการ
สงคราม หรือไม่ใชใ้นราชการสงคราม ไดแ้ก่ อากาศยาน อากาศยานไรน้กับิน เฮลิคอปเตอร ์ เครื่องร่อน 
เรือเหาะ ยานผิวน า้ ยานใตน้ า้ เรือด าน า้ เรือ เรือรบ เรือท่ีใชใ้นราชการสงคราม เครื่องมือทางสมุทร
ศาสตรแ์ละอทุกศาสตร ์และยานพาหนะทางบก เป็นตน้ อาวธุและกระสนุดินด า เกราะแผ่นนิรภยั แผ่น
กนักระสุน เครื่องตรวจอาวธุ หุ่นยนต ์วตัถุระเบิด อาวธุ เครื่องยุทธภณัฑแ์ละเครื่องยุทโธปกรณท์ุกชนิด 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีเก่ียวกับดาวเทียมทั้งระบบอนาล็อก (Analog) และดิจิตอล (Digital) 
เครื่องน าร่อง อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส ์ เครื่องป้องกันการดักฟัง  เครื่องดักฟังดักรับตรวจรับ
สญัญาณวิทยุแม่เหล็กไฟฟ้า  เสียงหรือโทรศพัท ์เครื่องวิทยุหาทิศทาง อปุกรณ์ก่อกวนการสื่อสารหรือ
การจดุระเบิด (Jammer) เครื่องมือสื่อสารเพ่ือควบคมุการบิน การน ารอ่งการเดินเรือ เครื่องเรดาร ์เครื่อง
โซนาร ์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เครื่องจ าลองยุทธ เครื่องฝึกบินจ าลอง เครื่องจ าลองการบิน เครื่องช่วย
ฝึกยิงอาวธุ เครื่องควบคุมการยิง ระบบเฝ้าตรวจระยะไกล กลอ้งตรวจการณ์ กลอ้งตรวจการณก์ลางคืน 
กล้องตรวจการสร้างภาพด้วยรังสีความร้อนทุกประเภท กล้องเล็กอาวุธ รวมถึงการค้าระบบ
อิเล็กทรอนิกสร์ะดบัอาชีพ ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบควบคุมบังคบั ระบบควบคุม
ความปลอดภัย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอาภรณ์ภัณฑท์ุกประเภทท่ีใชใ้นราชการทหาร ต ารวจ พล
เรือน และสว่นราชการทั่วไป รม่ชชีูพ แพยาง ผลิตภณัฑด์งักลา่วและกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัการใชบ้ริการ
หรือสนบัสนนุหลงัการขายแก่อปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 
(40) ประกอบกิจการผลิตจ าหน่าย รบัจา้ง เป็นท่ีปรกึษา ออกแบบ วิทยุสื่อสาร อะไหล่ อปุกรณ์

สื่อสารและอปุกรณโ์ทรคมนาคม รบัเหมา ซ่อมแซม บ ารุงรกัษา ระบบสื่อสาร ระบบโทรคมนาคม ระบบ
เสน้ใยแกว้น าแสง ระบบคอมพิวเตอร ์ระบบสารสนเทศ  ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบโทรศพัทว์งจร
ปิด ระบบรกัษาความปลอดภยัและเตือนภยั  จ าหน่ายเครื่องมือเครื่องใชว้สัดอุปุกรณ์  รบัประมลู ติดตัง้ 
และซอ่มแซมใหแ้ก่ สว่นราชการ เอกชน โดยเมื่อไดร้บัอนญุาตจากสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และอะไหลทุ่ก
ชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ดงักลา่วขา้งตน้ตามวตัถปุระสงคท์ัง้หมดของบริษัท 

 



48  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565   

 

 

นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯขา้งตน้  จึงขออนุมัติแก้ไข
หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 ดงันี ้

เดิม   ขอ้ 3 วตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ มีจ านวน 38 ขอ้ 
แกไ้ขเป็น ขอ้ 3 วตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ มีจ านวน 40 ขอ้ 
 

โดยมอบอ านาจใหบุ้คคลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูม้ี
อ  านาจในการด าเนินการจดทะเบียน แกไ้ข เพ่ิมเติม วตัถุประสงคแ์ละบริคณหส์นธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอ  านาจด าเนินการตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพ่ือใหก้ารด าเนินการจด
ทะเบียนแกไ้ขวตัถปุระสงคแ์ละบริคณหส์นธิเสรจ็สมบรูณ ์
 

  ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือไม่ 
 
 ไมม่ีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ 
 
   เม่ือไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชมุ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิ

การเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ (ขอ้ 39 และขอ้ 40) และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิของ
บริษัทฯ ขอ้ 3. วตัถปุระสงค ์รวมถงึการมอบอ านาจ ตามท่ีไดน้  าเสนอ  

  
   มติที่ประชุม ประชุมมีมติอนุมตัิการเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ (ขอ้ 39 และขอ้ 40) และ

แกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3. วตัถุประสงค ์รวมถึงการมอบอ านาจ ตามท่ีได้
น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 422,188,794 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย -    

 
 

วาระที ่15 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี)  
  ผูด้  าเนินการประชมุ กลา่ววา่ มีท่านผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามเรื่องอื่นใดหรือไม ่ 

 ไมม่ีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
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เม่ือท่ีประชมุไมม่ีขอ้ซกัถามอย่างใดอีก ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญประธานในท่ีประชมุ กลา่ว
ปิดการประชมุ ประธานในท่ีประชมุไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามารว่มประชมุและใหก้ารสนบัสนนุ
การด าเนินงานของบริษัทฯ ดว้ยดีตลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 15.40 น. 

 
 

                    ลงช่ือ_________-ลงลายมอืชือ่-____________    รกัษาการประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุ 
(รศ.ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต)์ 

 
 

        ลงช่ือ _________-ลงลายมอืชือ่-____________    ผูบ้นัทกึรายงาน 
                                        (นายยรรยงค ์ สวสัดิ)์ 
                                   กรรมการ และเลขานกุารบริษัทฯ 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย  3 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 

 
1. นายพร้อมพงศ ์ไชยกุล 

 (อายุ 36 ปี)  
 
ต าแหนง่ในบรษัิทฯ :  รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร  กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

 และประธานเจา้หนา้ที่ดา้นซพัพลายเชน 

เสนอผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ : กรรมการ 
การศกึษาระดบัสงูสดุ  -ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาไฟฟ้าอิ เล็กทรอนิกส์ และบริหาร 

มหาวิทยาลยัอิมพีเรยีล คอลเลจ ลอนดอน ประเทศองักฤษ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) 
-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : -หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 116/2558  
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
-หลกัสตูร IT Governance & Cyber Resilience Program รุน่ท่ี 13/2563 
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 

จ านวนหุน้ และสดัสว่นการ
ถือหุน้ในบรษัิทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 64) 

: 37,578,768 หุน้ คิดเป็น 4.492 % 
 

จ านวนปีทีด่  ารงต าแหนง่
กรรมการบรษัิทฯ 

: 8 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเมือ่ปี 2557) 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอื่น 

: ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการ
อื่น 

: 1.  กรรมการ บรษัิท เอสเอส อารเ์อฟไอดี จ ากดั 
2.  กรรมการ บรษัิท เอสเอม็ที กรนี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั 
 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั 
และ/ หรอื เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
ของบรษัิทอนัอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ดา้น
ผลประโยชน ์

: ไมม่ี 

การเขา้รว่มประชมุในรอบปี 
2564 ที่ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบรษัิท:     6/6    ครัง้ 
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี:  1/1   ครัง้ 
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ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง: 4/4  ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบรหิาร:                 5/5  ครัง้ 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

: เป็นญาติของ นายนทัธพงศ ์ไชยกลุ  

ประวตัิการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่น
มา 

: ไมม่ี 
 
 

หลกัเกณฑก์ารสรรหา
กรรมการ 

: คณะกรรมการบริษัทฯไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแลว้ เห็นว่า นายพร้อมพงศ ์ไชยกุล เป็นผูม้ีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการ
ครบถว้นตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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2. นายนัทธพงศ ์ไชยกุล 

 (อายุ 27 ปี)  

ต าแหนง่ในบรษัิทฯ : กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
เสนอผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ : กรรมการ 
การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบรหิาร (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  

University of College London, England  
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : -หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 90/2554  
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
-หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) รุน่ท่ี 42/2020  
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

จ านวนหุน้ และสดัสว่นการ
ถือหุน้ในบรษัิทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 64) 

: 61,043,860 หุน้ คิดเป็น 7.298 % 
 

จ านวนปีทีด่  ารงต าแหนง่
กรรมการบรษัิทฯ 

: 2 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเมือ่ปี 2562) 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอื่น 

: ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการ
อื่น 

: 1. กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษัิท เอสเอ็มที ไบโอแมส จ ากดั 

2. กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไอ สมารท์เพย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

3. กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษัิท คีย ์สตาร ์พรอ๊พเพอรต์ี ้จ ากดั 
4. กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษัิท ชีวาไรซ ์ จ ากดั 
5.    กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษัิท กลุภสัสรณ ์จ ากดั 
 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั 
และ/ หรอื เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
ของบรษัิทอนัอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ดา้น
ผลประโยชน ์

: ไมม่ี 

การเขา้รว่มประชมุในรอบปี 
2564 ที่ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบรษัิท:     6/6   ครัง้ 
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี:  1/1   ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบรหิาร:     5/5   ครัง้ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั : เป็นญาติของ นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ 
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ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 
ประวตัิการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่น
มา 

: ไมม่ี 

 
      หลกัเกณฑก์ารสรรหา 
     กรรมการ 

: คณะกรรมการบรษัิทฯไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนแลว้ เห็นวา่ นายนัทธพงศ ์ไชยกุล เป็นผูม้ีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการ 
ครบถว้นตามทีก่  าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระด าเนินงานตามภาระหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้น
รายใหญ่และฝ่ายบรหิารของบริษัทฯ และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด คือมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสาม
คน โดยกรรมการอิสระของบรษัิทฯตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากลกัษณะดงักลา่วมาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

3. ไมม่ีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง 
และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯหรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บริษัทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 
ทัง้นีค้วามสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่ท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรอืใหเ้ช่า 
อสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่า
รายการตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาท ขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะ
ต ่ากวา่ ทัง้นีใ้หน้บัรวมหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผู้
ถือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี ก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บริการ
เกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี จากบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขัดแยง้ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ 
 
 



                          55 

 

 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย ไมม่ี 
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษัิทฯ/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา 

 กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ที่ปรกึษาที่ไดร้บั
เงินเดือนประจ า 

 ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฏหมาย 

 ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ได้
อยา่งอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สนิคา้/บรกิาร การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน) พรอ้ม
ระบขุนาดของรายการดว้ย(ถา้ม)ี 
 

 
 

ไมม่ี 
 

ไมเ่ป็น 
ไมเ่ป็น 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย  4 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 24. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิทฯ 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ใหเ้รยีกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อ
หุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกันไดไ้มน่อ้ยกว่า
รอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณี
เช่นนี ้ใหค้ณะกรรมการจดัประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมตามที่ผูถื้อหุน้รอ้งขอภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง    ผูถื้อหุน้
ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนัหรอืผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ  รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ได ้ภายใน 45 วนันบัแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บรษัิทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุ และอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั ขอ้ 27. ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิทฯ 

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนมุตัิหรอืเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่วและจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไมน่อ้ยกว่า 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั  
 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจกัร 

ข้อ 29. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่

ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่น ๆ 

การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน 
 ข้อ 26. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็
ได  ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวันที่และลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด 



                          57 

 

 

 

หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ี่ประธานก าหนด  ณ ที่ประชุม ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะ
เขา้ประชมุ  

ข้อ 27. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุ ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด หรอืมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อ
หุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ  การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส้ง่หนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้รองประธานกรรมการไม่มี 
หรอืมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชมุเลอืกตัง้ผูถื้อหุน้คนหนึง่ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธาน 

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึง่เสียง และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

  (ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบั 
  (จ)  การเพิ่มหรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้
  (ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 
 
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน และไมเ่กิน 15 คน และกรรมการไม่นอ้ย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบรษัิทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้สว่น หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
ด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท เวน้แตจ่ะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ
บรษัิท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท 
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ใหก้รรมการแจง้ใหท้ราบโดยมิชักชา้ในกรณีที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาใดๆ ที่
บรษัิทท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบรษัิทและบริษัทในเครอื โดยระบจุ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลง
ในระหวา่งรอบปีบญัชี 

 
ข้อ 12. ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2)  ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3)  บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง      
ชีข้าด 

ข้อ 13. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ
ออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจ
ถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได ้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนมุตัิ ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และ
นอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบรษัิท 

ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ี
จะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 
 
การจ่ายเงนิปันผล  

ข้อ 36. หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห่า้ม
มิใหแ้บง่เงินปันผล 

เวน้แตเ่ป็นกรณีของหุน้บรุมิสทิธิที่ขอ้บงัคบัระบไุวเ้ป็นการอื่น เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั 
การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมติแลว้แตก่รณี ทัง้นี ้

ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ย มิใหค้ิดดอกเบีย้แก่
บรษัิทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 37. บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บรษัิท 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย 5 

เอกสารทีต่้องน ามาแสดงในวันประชุม ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน  
 

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1  กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
ให้แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  และหากมีการ
เปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  

1.2  กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(ก)  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมนี ้ (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้

กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและไดล้งลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  
(ข)  ส าเนาเอกสารที่ราชการออกให้ของผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1.1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง  
 (ค)  แสดงเอกสารที่ราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1.1  

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1  กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

(ก)  แสดงเอกสารที่ราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1.1  
(ข)  ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

2.2 กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

 (ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมนี ้(แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้
กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบ
ฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ   

(ข)  ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

 (ค)  ส าเนาเอกสารที่ราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและลงช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

(ง) แสดงเอกสารที่ราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1.1  
 
 
 



60  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565   

 

 

3. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
(ก) เตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 2.1 หรอื 2.2  
(ข) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน ตอ้งสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม  
1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้  Custodian เป็น

ผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ  

Custodian  

ทัง้นี ้เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูแ้ทน
นิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 
 

การมอบฉันทะ  

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯไดจ้ัดส่งหนงัสือมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้แต่ละราย  ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ก าหนดไว ้
(ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่งก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550) จ านวน 3 แบบ ดงันี ้ 

 • แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น  
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  

 • แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (สามารถ download ไดท้ี ่www.starsmicro.com) 

 
วิธีการมอบฉันทะ 
กรณีผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้ 

1.  เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงันี ้ 

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  
1.2  ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ 
แบบ ข. หรอื แบบ ค.)  

2.  มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ
ตามที่บรษัิทฯไดเ้สนอไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุนี ้คือ รศ.ดร. ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์, รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์
และศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ  โดยใหร้ะบช่ืุอพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบ
ฉนัทะ หรือท าเครื่องหมาย  หนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว  
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3.  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้ ับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

4.  สง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบารโ์คด้) มายงับรษัิทฯ โดยทางไปรษณีย ์ภายในวันพุธที่ 27 

เมษายน 2565 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกรณีน ามาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ประชมุ  

 

 * กรณี ที่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งไดร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหต้รวจสอบความถูกตอ้งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วัน ทางโทรสาร 035-258-914 (ติดต่อ
สอบถามนกัลงทนุสมัพนัธ ์โทรศพัท ์035-258-555 ตอ่ 313)   

  

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้  
และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นนอ้ยกว่าจ านวนที่ตน
ถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถ้ือหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค.  
 
หมายเหต:ุ  

 กรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉนัทะ สามารถกระท าไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือถึงประธานกรรมการ หรือ
ผา่นทางอีเมล ์ir@starsmicro.com ก่อนเริม่การประชุม หรอือยา่งชา้ที่สดุก่อนเริ่มการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะ
วาระการประชมุ 

 ผูถื้อหุน้ควรศกึษารายละเอียดของวาระการประชมุก่อนตดัสนิใจมอบฉนัทะ 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเปิดรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ก่อนเริ่มการประชุม ตัง้แต่เวลา 13.00 น.   
เป็นตน้ไป ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ สิง่ที่สง่มาดว้ย 9 
 
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น  

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง  
วาระทั่วไป  
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยบตัรลงคะแนน โดยใหน้บัหนึง่เสียงต่อหนึ่ง

หุน้ ซึง่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด้วย หรือ ไม่
เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น  (เวน้แต่เป็นการ
ออกเสยีงของ Custodian)  

2.  กรณีมอบฉนัทะ  

mailto:ir@starsmicro.com
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2.1  ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้  

2.2  หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบ
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ  รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

  
 

วาระเลือกตั้งกรรมการ  
ส าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 12 ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนน
เสยีงเทา่กบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้และก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป  

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานในที่ประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้ 
1.  ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  โดยจะสอบถาม

ความเห็นจากที่ประชมุวา่ผูถื้อหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  
2.  เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท าเครื่องหมาย  ในบตัร

ลงคะแนน โดยลงคะแนนตามความเห็นเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian 
ที่ในหนงัสอืมอบฉนัทะก าหนดใหแ้บง่แยกคะแนนเสยีงได ้ 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ  

 กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบับรษัิทฯ ก าหนดไวแ้ตกตา่งจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะตอ้งเป็นไป
ตามที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบก่อน
การลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว  
1.  หากคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด  
2.  ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ  หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ 

และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้   
เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ  

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  
ประธานในที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม  โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนน
เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และจะแจง้ผลการนับ
คะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ  
 



                          63 

 

 

 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 6 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี 2565 
 
 
 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต ์   
      
รกัษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน  
อาย ุ75 ปี 
 
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท ณ 31 ธนัวาคม 2564 :  ไมม่ ี
 
ที่อยูต่ิดตอ่ : บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
 
สว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุ :     
วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 
 
 
 

2. รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน ์
      
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
อาย ุ58 ปี 
 
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท ณ 31 ธนัวาคม 2564 :  ไมม่ ี
 
ที่อยูต่ิดตอ่ : บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
 
สว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุ :     
วาระท่ี 6               พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
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3. ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ 

 
      
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
อาย ุ49 ปี 
 
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท ณ 31 ธนัวาคม 2564 :  ไมม่ ี
 
ที่อยูต่ิดตอ่ : บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
 
สว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุ :     
วาระท่ี 6              พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 

 

 
 
 
 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจะด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให ้และหากผูร้บัมอบ
ฉนัทะไมด่  าเนินการตามที่ไดร้บัมอบฉนัทะ ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัความเสยีหายสามาถใชส้ทิธิด าเนินคดีตามกฎหมายกบับรษัิทและ
ผูร้บัมอบฉนัทะได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

                เขียนที.่............................................................................ 
       วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. .................... 
 (1) ขา้พเจา้.................................................................................สญัชาติ....................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 (2)      เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ้
                      หุน้สามญั………………………………หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………………เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1) ....................................................................อาย.ุ..............ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี.................................... 
ถนน....................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................  หรอื 
  (2)  รศ. ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์อาย ุ75 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 13160 
  (3)  รศ. ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์อาย ุ58 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
  (4) ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ49 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก  อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั   
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด ์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

  ลงช่ือ......................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                           (                                                          ) 

       ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
                                          (                                                          ) 

                       ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                            (          รศ.ดร. ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์       ) 

  

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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        ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ                            

                 (      รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์       ) 
   

         ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ                            

                 (     ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ   )               

 

หมายเหตุ:   
 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 
รศ.ดร. ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์, รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์และศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ  มีสว่นไดเ้สยีใน
วาระที ่6  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   

 
เขียนที…่…………………………………………………………..                   

                          วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. ............................. 
 (1) ขา้พเจา้.................................................................................สญัชาติ....................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 (2)      เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ้
                      หุน้สามญั………………………………หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………………เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1) .....................................................................อาย.ุ..............ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี.................................... 
ถนน....................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................  หรอื 
  (2)  รศ. ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์อาย ุ75 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 13160 
  (3)  รศ. ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์อาย ุ58 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
  (4) ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ49 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบาง 
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด ์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

               2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี   
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
 

  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่าย 
          เงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2564 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

           เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย                      งดออกเสยีง  
                           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
         1. นายพร้อมพงศ ์ไชยกุล 
       เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

       2. นายนัทธพงศ ์ไชยกุล 
        เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  

หมายเหต ุ:  รศ. ดร. ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์, รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์และศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 
กรรมการผูร้บัมอบอ านาจมีสว่นไดเ้สียในวาระนี ้

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  
  วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
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 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืใน
กรณีที่ท่ีประชมุมกีารพิจารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลีย่นแปลง
หรอืเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ 

                                        (                                                          ) 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                                         (                                                          ) 
 

      ลงช่ือ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                                         (        รศ.ดร. ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์         ) 

 

         ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ                            

                                              (          รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์       )    

        

                                                     ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ                            

                                             (     ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ   )               

 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข.  
 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 2 ชั้น 2 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึ
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย    

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (ส าหรับผู้ถอืหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) 

 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 
 

เขียนที…่…………………………………………………………..                   
                          วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. ............................. 
 (1) ขา้พเจา้.................................................................................สญัชาติ....................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ............................................................................  
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ้
                      หุน้สามญั………………………………หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………………เสยีง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1) .....................................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.................................... 
ถนน....................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................  หรอื 
  (2)  รศ. ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์อาย ุ75 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 13160 
  (3)  รศ. ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์อาย ุ58 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
  (4) ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ49 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก  อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

    
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด ์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้

   มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
   หุน้สามญั..................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั............................เสยีง 
  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด................................................. เสยีง 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

                วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
               2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี   

 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

  วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่าย 
        เงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2564  

       (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                                    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

   เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
                           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  1. นายพร้อมพงศ ์ไชยกุล 

        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
   2.    นายนัทธพงศ ์ไชยกุล 
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
  วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

หมายเหต ุ:  รศ. ดร. ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์, รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์และศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 
กรรมการผูร้บัมอบอ านาจมีสว่นไดเ้สียในวาระนี ้

 

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
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  วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่
เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
 
ลงช่ือ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ 

         (                                                          ) 

 

 
ลงช่ือ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

      (                                                        ) 

 

ลงช่ือ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

   (      รศ.ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์     ) 

ลงช่ือ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

      (       รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์  ) 

 

ลงช่ือ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

      ( ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ  ) 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็น

ผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และ  (2) หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั
อนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหัสบดีที ่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2   

โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึ
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย    
 
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
      เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
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          สิ่งที่สง่มาดว้ย 8 

  
แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อคัดกรองโรค COVID -19 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(กรุณาสง่แบบสอบถามนีใ้หเ้จา้หนา้ที่ก่อนเขา้รว่มการประชมุ) 

 
เพื่อด าเนินการตามแนวปฏิบตัดิา้นสาธารณสขุเพื่อการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID -19 บรษัิทจึงใครข่อ
ความรว่มมือจากทา่นในการใหข้อ้มลูตามแบบสอบถามดา้นลา่งนี ้
 
ชื่อ / นามสกุล  
หมายเลขโทรศัพท ์  
 

1. ท่านมีอาการเจ็บป่วยดงัตอ่ไปนี้ในช่วง 14 วนัที่ผ่านมาหรือไม่ ?  
กรุณาวงกลมตามอาการที่ปรากฏ อาการ 

ใช่   /   ไมใ่ช่      มีไข ้    /     หนาว  
ใช่   /   ไมใ่ช่      หายใจตืน้เรว็     /     หอบเหนื่อย     /     หายใจล าบาก 
ใช่   /   ไมใ่ช่      ปวดเมื่อยตามรา่งกาย 
ใช่   /   ไมใ่ช่      ไอแหง้     /     มีเสมหะ 
ใช่   /   ไมใ่ช่      แสบคอ     /     เจ็บคอ 
ใช่   /   ไมใ่ช่      มีน า้มกู 

 
2. ท่านได้ใกล้ชดิตดิตอ่ผู้ติดเชือ้หรือผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ต้องสงสัยที่อยูภ่ายใตก้าร

ตรวจสอบการตดิเชือ้โรค COVID – 19 หรือไม่ ? 
 

ใช่   /   ไมใ่ช่ 
 

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบและยินยอมให ้บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จดัเก็บ ใช ้และเปิดเผย
ขอ้มลูดงักลา่ว ตามแนวปฏิบตัสิ  าหรบัการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายและ
แนวปฏิบตัิของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ลงชื่อ_________________________________________________________ วนัที่ _______________________ 
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แผนทีส่ถานทีจั่ดประชุม 

 

  

  

 
หอ้งเมจกิ 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่  

ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

“SMT” 
บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

โทรศพัท ์035-258-555  โทรสาร 035-258-914 

www.starsmicro.com 


