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หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2565 

บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

        วนัท่ี 1 มิถนุายน 2565  
 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 
เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

2. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
3. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทฯ เสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 
4. หนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. 
5. ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  

และการมอบฉนัทะ รายละเอียด เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุ 
6. คูม่ือการใชง้านระบบการประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(DAP e-Shareholder Meeting) 

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

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565  ในวันศุกรท่ี์ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ือ 

อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่าน้ัน  (และบริษัทไม่มีการจดัลงทะเบียนหนา้งานใดๆ) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2565 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม และไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ แลว้ รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565
ประชุมเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่างถกูตอ้งและครบถว้น ใหท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ 1/2565 รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 28 
 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ (ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 43) และแก้ไขหนังสือ 
 บริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค ์ 

 ความเป็นมา ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้ีมติอนมุตัิการเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ และการแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ของบรษัิทฯ จากเดิม 40 ขอ้ เป็น 43 ขอ้เพื่อรองรบัธุรกิจในอนาคตของบรษัิทฯ 



2  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที ่1/2565   

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์อง
บริษัทฯ ขอ้ 41 ขอ้ 42 และขอ้ 43 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯขอ้ 3. วตัถุประสงค ์
ดงันี ้
 
ข้อ 41 ลงทนุในสินทรพัยด์ิจิทลั รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการท าใหไ้ดม้า ขดุ ซือ้ขาย แลกเปลีย่น สินทรพัยด์ิจิทลั 
ใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษาและใหค้  าแนะน าแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจหรอืบคุคลทั่วไปเก่ียวกบัครปิโทเคอรเ์รนซีและโท
เคนดิจิทลั รวมถึง การรบัจ่าย ช าระค่าสินคา้และ/หรือบริการ   ว่าจา้ง และ/หรือใหบ้ริการดา้นอื่นๆ เก่ียวกับ
ธุรกรรมครปิโทเคอรเ์รนซี และโทเคนดิจิทลั (เมื่อไดร้บัอนญุาตจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ กรณีที่เป็นกิจกรรม
ที่ต้องได้รบัอนุญาต) ประกอบธุรกิจ เป็นศูนย์ซือ้ขายคริปโทเคอรเ์รนซี ศูนย์ซือ้ขายโทเคนดิจิทัล เป็นผูค้ ้า 
ใหบ้ริการ เป็นตวักลางเป็นนายหนา้หรือตวัแทน ซือ้ ขาย แลกเปลีย่น จดัหา ครปิโทเคอรเ์รนซี และโทเคนดิจิทลั 
ใหบ้ริการเก็บขอ้มูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยนัขอ้มลูบนระบบโครงข่ายกระจายศูนยก์ลางของการท า
รายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์บบบล็อกเชน และด าเนินการคน้ควา้ วิจยั พฒันา และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับ
กิจการทางดา้น เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มพนูความรู ้ความ ช านาญ ความเช่ียวชาญในดา้นวิชาการและ
เทคโนโลยี 
 
ข้อ 42 ประกอบกิจการผลิตเชือ้เพลิงทดแทนจากน า้มนัหลอ่ลื่นที่ใชแ้ลว้ และตวัท าลายที่ใชแ้ลว้ ผลิตเชือ้เพลิง
ผสม ผลิตเชือ้เพลิงทดแทนจากเศษยางและยางรถยนตท์ี่ใช้แลว้  ผลิตวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต ์
ซ่อมแซมและลา้งบรรจุภณัฑด์ว้ยตวัท าละลาย คดัแยกสิ่งปฏิกูลหรือวสัดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 
ผลติเชือ้เพลงิทดแทนจากเศษพลาสติก 
 
ข้อ 43 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่าย รีไซเคิลยางรถยนต์ พลาสติกที่ใช้แลว้ให้เป็นน า้มันไพโรไลซิส  
ผงคารบ์อนแบลค็และเสน้ใยเหลก็ 

 
นอกจากนี ้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่วตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ขา้งตน้ จงึตอ้งแกไ้ขหนงัสอืบรคิณห์

สนธิของบรษัิทฯ ขอ้ 3 ดงันี ้
เดิม ขอ้ 3 วตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ม ี40 ขอ้ รายละเอยีดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ 
ใหม่ ขอ้ 3 วตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ม ี43 ขอ้ รายละเอยีดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ 

 
โดยมอบอ านาจใหบ้คุคลซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผูม้ีอ  านาจใน

การด าเนินการจดทะเบียน แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอ านาจด าเนินการต่างๆที่เก่ียวขอ้งและจ าเป็น เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธิเสรจ็สมบรูณ ์

 
การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 28 
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วาระที่ 3  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)  
  

บริษัทฯได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่  1/2565 (Recors Date) ในวันที่  
17 มิถนุายน 2565 

 
บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

(E-Meeting) ในวันศุกรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เพียง

ช่องทางเดียว โดยบรษัิทฯ จะเปิดลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ตัง้แต่เวลา 13.00 น. โดย
ผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ขา้รว่มประชุม ในกรณีผูถื้อหุน้ประสงคม์อบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชุมและลงมติแทน มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตาม
ระเบียบและแนวทางปฏิบตัิการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM)  

 
 จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ จึงขอเชิญชวนทา่นผูถื้อหุน้ของบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้รว่มประชุมและออกเสียงแทนตน ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในสิ่งที่สง่มาดว้ย 3 เป็นผูร้บั
มอบฉันทะเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ตามวนัเวลา และสถานที่ที่ก  าหนดไว ้โดยขอใหเ้ตรียมหลกัฐานที่
ตอ้งใช้เพื่อการประชุมผูถื้อหุน้ดังมีรายละเอียด ปรากฏในขอ้ปฏิบัติส  าหรบัการเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) และการมอบฉนัทะตามสิ่งที่สง่มาดว้ย  5 บริษัทฯจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯใน
สว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2  
 
โดยผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาสามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในการเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ได้
ระหวา่งวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 01.00 น. ถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ทาง 
https://portal.eservice.set.or.th/SMT หรอื QR Code  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=qyh5djCqYTMh%2bgE6EFuAKdz5oOBqM7PljYe8eH4Drh07k6zh44GTOQ%3d%3d
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ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถลงทะเบียนไดห้รอืประสงคจ์ะใชเ้อกสารอื่นในการยืนยนัตน เช่น หนงัสือเดินทาง หรือ ผูถื้อหุน้
นิติบคุคล หรือ ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชุมแทนผูถื้อหุน้ โปรดจดัสง่เอกสารยืนยนัตนพรอ้ม
กบัหนงัสอืมอบฉนัทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉนัทะ) ดงัรายละเอียดที่ปรากฏ ตามขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุวิสามญั
ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทสตาร์ส ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160 หรือ อีเมล ir@starsmicro.com แล้วน าส่งเอกสารฉบับจริงมายังที่อยู่ข้างต้น ภายใน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ทัง้นี ้เมื่อบริษัทฯไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลู ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record 
Date) แลว้ ระบบจะสง่ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) ไปยงัอีเมลที่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไดส้ง่มาแจง้
บรษัิทฯเพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะลงช่ือเขา้ใชร้ะบบการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส  ์
 

อนึ่ง ผูถื้อหุน้ที่ประสงคม์อบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียด  
ลงคะแนนเสียงลว่งหนา้ และลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ที่แนบมาตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 4 โดย
ใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ ทัง้นี ้ บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรบัปิดในหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบ
ฉนัทะทีล่งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

 
นอกจากนี ้เพื่อการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.starsmicro.com) เป็นการ
ลว่งหนา้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูประกอบการประชุมลว่งหนา้อย่างเพียงพอก่อนที่จะไดร้บัขอ้มลูใน
รูปแบบเอกสารจากบรษัิทฯ 

 
 ทัง้นี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้ศึกษารายละเอียดตามค าแนะน าในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  
รายละเอียด เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย  5 คูม่ือการใชง้านระบบการประชมุผูถื้อ
หุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(DAP e-Shareholder Meeting) ตามสิ่งที่สง่มาดว้ย  6  ส าหรบัการประชุมในครัง้นี ้ใชโ้ปรแกรม
การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ของบรษัิท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั (DAP) และหากผู้
ถือหุน้มีค  าถามที่เก่ียวกบัระบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์หรอืมีค  าถามที่ประสงคจ์ะใหบ้รษัิทฯชีแ้จงในประเด็นใดของ
ระเบียบวาระการประชุมครัง้นี ้ท่านสามารถสอบถามไดท้ี่ อีเมล ir@starsmicro.com  หรือโทรศพัท ์035–258-555 ต่อ 313 
หรอื 061-384-3906 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

 
 (นายยรรยงค ์ สวสัดิ)์    

   กรรมการ และเลขานกุารบรษัิทฯ                      

mailto:ir@starsmicro.com%20ภายใน
mailto:ir@starsmicro.com
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                                                                   สิง่ที่สง่มาดว้ย  1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที ่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ 

คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผูด้  าเนินการประชุม    ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทฯ ที่เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  จากนัน้นางสาวพราวทศัน ์รตันดิลก ณ ภเูก็ต ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุม
ทราบว่า ณ บัดนี ้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิน้ 778 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิน้ 
428,987,070 หุน้คิดเป็นรอ้ยละ 50.9774 ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 841,523,581 หุน้ ครบ
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิดการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะ
เพิ่มขึน้จึงรวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 831 รายถือหุน้รวมทัง้สิน้ 429,471,124 หุน้คิดเป็นรอ้ยละ 51.0349 ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ)  
 

นายยรรยงค ์สวสัดิ์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบริษัทฯ 
ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมายอิสระ และที่ปรกึษาทางการเงินของบรษัิทฯ ที่เขา้รว่มประชมุ ดงันี ้ 

 
กรรมการบริษัทฯ เขา้รว่มประชมุ ครบถว้นจ านวน 7 ทา่น (คิดเป็นรอ้ยละ 100 )  

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

 
2. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ                             

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
 
3.  รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์  

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
4.  ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ     

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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5.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จิตรเกษม งามนิล     

 กรรมการบรษัิทฯ 
 

6.  นายนทัธพงศ ์ไชยกลุ       
 กรรมการบรษัิทฯ และกรรมการบรหิาร 

 
7.  นายยรรยงค ์สวสัดิ ์          

  กรรมการบรษัิทฯ เลขานกุารบรษัิทฯ  กรรมการบรหิาร  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะท าหน้าที่น าเสนอข้อมูล เขา้รว่มประชมุจ านวน 7 ทา่น 

 1.  นายวิรตัน ์ผกูไทย ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2.  นายเรอืงพจน ์ภคัดรุงค ์ ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการปฏิบตัิการ 
3.  นายนรศิ จนัทรแ์ดง ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการตลาด 
4.  นายโชติศกัดิ ์พรหมวาส ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงินและบญัชี 
5.  นายวิจะยะ กลิน่เกษร  ผูอ้  านวยการอาวโุส (ฝ่ายการเงินและบญัชี) 
6.  นายกรทกัษ์ วีรเดชะ  ผูอ้  านวยการ (ฝ่ายการเงิน) 
7.  นางสาวสนุนัท ์วงศม์ทุธาวณิชย ์  ผูอ้  านวยการ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน) 
 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เขา้รว่มประชมุจ านวน 3 ทา่น 
1.   นางสาววิสสตุา จรยิธนากร 
2.   นางสาวพชัร ีตนัติพิทกัษ์กลุ 
3.   นางสาวศิรวิรรณ ฉตัรสกุาญจน ์
 
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์จ ากัด เขา้รว่มประชมุ 
จ านวน 2 ทา่น 
1.   นางสาวพรพิไล โกศลประภา ซึง่จะท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชมุ และ  
2.   นางสาวพราวทศัน ์รตันดิลก ณ ภเูก็ต ท าหนา้ที่เป็นผูท้  าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และ 
      ตรวจนบัผลการลงคะแนนเสยีง 
 
ที่ปรึกษาด้านการเงนิ และ Compliance  

1. นายคเณศ ศรศีภุอรรถ 
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ที่ปรึกษาด้านการเงนิ  
1. นางวิภาดา นนทะเปารยะ 
 
เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เขา้รว่มประชมุจ านวน 2 ทา่น 
1.   นางสาวกมลชนก วงัไธสง 
2.   นางสาวป่ิน ปานทองค าวงศ ์

 
 บริษัทฯ ไดเ้ชิญบรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูท้  าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และตรวจ
นบัผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรกึษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนัน้ นายยรรยงค ์สวสัดิ์ กรรมการบริษัทฯและ
เลขานกุารบรษัิทฯ กลา่วเรยีนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกลา่วเปิดการประชุม   โดยรศ.ดร.
ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่เขา้รว่มการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  และกลา่วเปิดการ
ประชุม จากนัน้ไดม้อบหมายให ้นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่ม
ด าเนินการประชมุ นางสาวพราวทศัน ์รตันดิลก ณ ภเูก็ต ไดชี้แ้จงมาตรการและแนวปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

นางสาวพราวทศัน ์รตันดิลก ณ ภเูก็ต กลา่ววา่ ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(“COVID-19”) บริษัทฯ จะบริหารเวลาในการประชุมครัง้นีใ้หอ้ยู่ภายในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในกรณีที่บริษัทฯไม่
สามารถตอบค าถามผูถื้อหุน้ไดท้ัง้หมดภายในระยะเวลาการประชุม บริษัทจะด าเนินการตอบค าถามผูถื้อหุน้บน Website 
ของบรษัิทฯ  และเพื่อลดการสมัผสัสิง่ของรว่มกนั บรษัิทจึงไมจ่ดัเตรยีมไมโครโฟนใหก้บัผูถื้อหุน้ และขอความรว่มมือใหท้า่นผู้
ถือหุน้ที่ประสงคจ์ะสอบถาม โปรดเขียนค าถามพรอ้มระบช่ืุอและนามสกุลลงในกระดาษซึ่งสามารถขอไดจ้ากเจา้หนา้ที่ของ
บรษัิทฯ จากนัน้โปรดยกมือขึน้ใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯรบัค าถามของท่านแทนการใชไ้มโครโฟน นอกจากนี ้บริษัทฯขอความ
รว่มมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมงดรบัประทานอาหารในบริเวณหอ้งประชุม โดยบริษัทฯไดจ้ดัเตรียมน า้ดื่มใหก้ับผูถื้อหุน้ไวใ้นหอ้ง
ประชุม ส่วน Snack Box บริษัทฯจะมีบริการแจกใหผู้ถื้อหุน้ก่อนจะเดินทางกลบัเท่านัน้  ส  าหรบั รายละเอียดอื่นๆ เป็นไป
ตามที่ปรากฏบนสไลดแ์ละตามที่บรษัิทฯ  ไดเ้ปิดเผยสารสนเทศผา่นเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 29 
มีนาคม 2565 

 
             จากนัน้ไดชี้แ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

1.  การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหุน้ 1 หุน้เป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีเสียงตามจ านวนหุน้ที่ถืออยู่
หรอืรบัมอบฉนัทะมา 

2.  ผูถื้อหุน้รายใดมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในวาระใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนั้น  
3. ในระหว่างการประชุมผูด้  าเนินการประชุมจะเรียนถามในทกุๆ วาระว่าจะมีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้

ไม่มีผูใ้ดคัดคา้นหรืองดออกเสียง ผูด้  าเนินการประชุมจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่าผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกท่านมีมติเป็น เอกฉันทอ์นุมัติ
ตามที่เสนอ แต่ถา้มีผูใ้ดคดัคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ผูด้  าเนินการประชุมจะขอใหผู้ท้ี่ประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออกเสียง 
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหใ้นขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเครือ่งหมายถกู  ลงในกรอบสีเ่หลีย่มในช่องที่ตอ้งการใน
บตัรลงคะแนนเสยีงที่แจกใหแ้ละขอใหช้มูือขึน้ เพื่อใหพ้นกังานของบริษัทฯ เก็บบตัรมานบัคะแนน ส าหรบัผูท้ี่ไมค่ดัคา้นหรอืไม่
งดออกเสยีง จะถือวา่อนมุตัิตามวาระท่ีเสนอและไมต่อ้งลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน บรษัิทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็น
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ดว้ย และ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อ สรุปผลการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

4.  ส  าหรบัผูท้ี่ไมส่ง่บตัรลงคะแนน บรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นอนมุตัิเห็นชอบในวาระนัน้ๆ  
5.  ส  าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูม้อบฉนัทะไดร้ะบกุารออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ว่าเห็นชอบหรอืคดัคา้น หรืองดออกเสยีง

ในใบมอบฉนัทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ตอ้งลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนจากใบมอบฉนัทะเพื่อความ
สะดวกของผูเ้ขา้รว่มประชุม แต่ส  าหรบัผูร้บัมอบฉันทะที่ผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบ
ฉนัทะบรษัิทฯ ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระเสมือนกบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง 

6.  ผูด้  าเนินการประชุมจะเป็นผูแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่
นบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระ
จะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

7.  มตขิองที่ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
- วาระที่ 6 ตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุ 
- วาระที่ 2  เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไมต่อ้งลงมติ  
หลงัจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ กลา่วด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  ้

 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 

ผูด้  าเนินการประชุม กลา่วว่า บริษัทฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 27 
เมษายน 2564 โดยบรษัิทฯไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานการประชุม ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแลว้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วัน
ประชมุ และไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ แลว้ จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามขอ้
สงสยัและประเด็นการแกไ้ขรายงานการประชมุดงักลา่ว  

เมื่อไมม่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุประสงคจ์ะแกไ้ขรายงานการประชมุดงักลา่วและไมม่ีการซกัถามอยา่ง
ใด ผูด้  าเนินการประชมุเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 

27 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
  

เห็นดว้ย 429,197,170 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี -    
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต ์ประธานในที่ประชุม รายงาน
ความคืบหนา้เก่ียวกบัการจดัท าแผนการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ  

    รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงาน ก.ล.ต. และ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งสนับสนุนใหบ้ริษัทฯจดทะเบียนจัดท าแผนการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น  
  บริษัทฯไดร้่วมมือในเรื่องดงักลา่ว อย่างจริงจงั โดยไดจ้ัดท าแผนการต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่นให้
เป็นนโยบายที่ส  าคัญของบริษัทฯ และไดต้ิดตามประเมินผล และรายงานผลการประเมินใหผู้บ้ริหารที่
รบัผิดชอบอยู่เสมอ ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ไดร้บัการรอ้งเรียนเรื่องการกระท าผิดดา้นการทุจริต หรือการ
กระท าผิดจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนกังานแตอ่ยา่งใด จึงเรยีนทา่นผูถื้อหุน้ทกุทา่น เพื่อโปรดทราบ 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษัิท
ฯตามที่ปรากฏตามค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจดัการที่ไดเ้สนอ
ไว้ในหน้า 47 ถึง หน้า 51 ของแบบแสดงข้อมูลประจ าปี /รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) และกลา่วเรียนเชิญนายวิรตัน ์ผกูไทย ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร รายงานผลการด าเนินงานของ
บรษัิทฯ ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ  

  
นายวิรตัน ์ผกูไทย ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กลา่วว่า เนือ้หาในการน าเสนอมีสาระส าคญัดงันี ้      

   

 Company overview 

 2021 Performance, ‘22 forecast 

 New customers and growth plan 

 Strategy and goals 

 Summary 
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 Company overview 

นายวิรตัน ์ผกูไทย ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลา่วว่า ปัจจุบนับรษัิทฯ   ตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมบางปะ
อิน ปัจจบุนับรษัิทฯ มีพนกังาน จ านวนประมาณ 1,050 คน ซึง่ใกลเ้คียงกบัปีที่ผา่นมาโดยมีพนกังานประมาณ 700 
คน เป็นพนกังานฝ่ายการผลิต พืน้ที่การผลิตมีการขยายเพิ่มขึน้บางสว่น ปัจจุบนัมีพืน้ที่ประมาณ 30,000 ตาราง
เมตร ซึง่ยงัเพียงพอท่ีจะรองรบัการเจรญิเติบโตในปัจจบุนัและในอนาคต 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มี Global Footprint นอกเหนือจากที่บริษัทฯ มี Production อยู่ที่นิคมบางปะอินแลว้
นัน้ ปัจจบุนับริษัทฯ มี Sales Agent อยู่ที่แถบทวีปยโุรป และประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่จะมีเนือ้หาน าเสนอเก่ียวกบัลกูคา้ที่
กลุม่ทวีปยโุรปที่บรษัิทฯ ไดม้ีการพฒันาในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ขอน าเสนอภาพใหม่เก่ียวกบัศกัยภาพ
การใหบ้ริการดา้นการผลิตแก่ลกูคา้ทัง้ลกูคา้ปัจจุบนัและลกูคา้ในอนาคต ซึ่งหากยอ้นหลงัไปเมื่อประมาณ 2 ปีที่
ผ่านมา บริษัทฯ จะมีธุรกิจดา้น Wafer, IC และ Semiconductor  เป็นหลกั ซึ่งบริษัทฯ ไดพ้ฒันาศกัยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันบริษัทฯ สามารถพัฒนาการผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับงานที่เป็น Complete 
System มากขึน้ ทัง้ที่เป็นงาน Optics และงาน Electronics ที่เป็นตวั Unit นอกจากนีย้งัตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ในเรือ่งการออกแบบ Design และการน าผลติใหมเ่ขา้สูต่ลาดอยา่งรวดเรว็ ซึง่หากพิจารณาศกัยภาพของ
บรษัิทฯ กบัคูแ่ขง่ในปัจจบุนั  บรษัิทฯ มีศกัยภาพท่ีเหนือกวา่คูแ่ขง่ในกลุม่ที่มีธุรกิจเหมือนกบับรษัิทฯ  

 



                          11 

 

 

 

นอกจากนี ้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีธุรกิจกระจุกตวัเพียงธุรกิจเดียว คือ Semiconductor ประมาณ 60-
70% ของรายไดร้วมทัง้หมดของบรษัิทฯ ซึง่เป็นความเสีย่งของบรษัิทฯ หากธุรกิจ Semiconductor ไดร้บัผลกระทบ 
ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักและมีการพัฒนาธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ ้น  ปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกิจ 
Telecommunication ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ เป็นงานในกลุ่ม Optics ปัจจุบันคิดเป็น 46% ของรายไดแ้ละกลุ่ม 
Industrial & Power คิดเป็น 12% และมีกลุ่ม Automotive และกลุ่ม Professional Audio/Video  ซึ่งส่งผลให้
บริษัทฯ จะมีความเข็มแข็งของโครงสรา้งรายได้มากขึน้ และในอดีตบริษัทของลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบ
สหรฐัอเมริกา แต่ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกคา้ไปยังยุโรปไดม้ากขึน้ประมาณ 13% ซึ่งในปี 2022 
บริษัทฯ จะมีส่วนแบ่งการตลาดจากเป้าหมายรายไดท้ี่บริษัทฯ ตัง้ไวป้ระมาณ 3,300 ลา้นบาทนัน้ จะเป็นรายได้
จากกลุม่ลกูคา้ยโุรปเพิ่มขึน้เกือบเป็นครึง่หนึง่ของรายได ้
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บริษัทฯ มีผลิตภณัฑเ์พิ่มมากขึน้ และมีกระบวนการผลิตที่ค่อนขา้งยากและมีความซบัซอ้นในการผลิต
มากขึน้ บริษัทฯมีการพฒันาศกัยภาพใหเ้พิ่มสงูขึน้อยูเ่สมอ ซึง่จะท าใหบ้รษัิทฯสามารถรกัษาลกูคา้ใหอ้ยูก่บับรษัิท
ฯ ไดน้านขึน้ ซึง่บางผลติภณัฑม์ี Lifetime มากกว่า 5 ปี นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดน้ าระบบ SAP มาใชแ้ทนระบบ ERP 
ซึง่การบริหารจดัการอาจจะยงัไม่สามารถมองเห็นภาพไดอ้ย่างชดัเจนและรวดเรว็ เช่น เรื่องของการสั่งซือ้วตัถดุิบ 
การควบคมุตน้ทนุ ซึง่ปัจจบุนับรษัิทฯ มีการบรหิารจดัการเรือ่งของ Supply chain ไดด้ีขึน้ มีการบรหิารระบบตน้ทนุ
วตัถดุิบไดด้ีขึน้เช่นกนั 
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 2021 Performance, ‘22 forecast 

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลประกอบการโดยรวมเติบโตขึน้กว่าปี 2020 ประมาณ 14% โดยกลุม่ที่เติบโต
อย่างเห็นไดช้ัด ไดแ้ก่ กลุม่ผลิตภณัฑ ์IC Packaging  ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 600 ลา้นบาทในปี 2020 เป็น 1,034  ลา้น
บาท กลุม่ Box build/PCBA เพิ่มขึน้จาก 190 ลา้นบาทในปี 2020 เป็น 386 ลา้นบาท สว่นกลุม่ผลิตภณัฑ ์Optics 
ซึ่งเป็น Strategic Growth ของบริษัทฯ โดยปี 2020 มียอดขาย 1,118 ลา้นบาท ซึ่งปี 2021 ลดลงเหลือ 763 ลา้น
บาท เนื่องจากประสบปัญหา Chip Shortage ซึ่งกระทบกับทุกอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับ Electronics ซึ่งท าให้
ยอดขายของบริษัทฯ ลดลง ซึง่ในปี 2022 ปัญหาเก่ียวกบั Chip Shortage มีสญัญาณที่ดีขึน้ โดยในไตรมาสที่ 1 ที่
ผา่นมาบรษัิทฯ สามารถจดัหาวตัถดุิบไดง้่ายขึน้ และจะดีขึน้เรือ่ย ๆ ซึง่รายไดก้ลุม่ Optics ที่นา่จะเติบโตขึน้เทา่กบั
ตวัเลขเดิมและโตเพิ่มกว่าเดิม ซึ่งปัญหา Material Shortage จะเริ่มประมาณเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564 
ซึง่ท าใหใ้นไตรมาสที่ 3 และ 4 บรษัิทฯ ไดร้บัผลกระทบในเรื่องนีส้ง่ผลใหร้ายไดล้ดลง ซึ่งวตัถดุิบที่ไดร้บัผลกระทบ
มากที่สดุคือวตัถดุิบที่ลกูคา้เป็นผูจ้ดัหา 

ผลประกอบการในแตล่ะไตรมาสของปี 2564 ในไตรมาสที่ 4 บรษัิทฯ มีผลกระทบกบัยอดขายมากที่สดุซึง่
ท าใหผ้ลประกอบการของบรษัิทฯ นอ้ยตามไปดว้ย ส าหรบัปี 2022 บรษัิทฯ จดัท าแผนธุรกิจโดยพิจารณาจากลกูคา้
ที่มีในปัจจุบนั รวมถึงลกูคา้ใหม่โดยคาดว่าจะมียอดขายเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 51% หรือประมาณการ
ยอดขายประมาณ 3,300 ลา้นบาท และจะรกัษา %Gross profit margin ประมาณ 18-20% 
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 New Customers and Growth Plan 

จากนั้นนายวิรตัน์ ผูกไทย ประเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เชิญนายนริศ จันทรแ์ดง ประธานเจ้าหนา้ที่ด้าน
การตลาดน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ เรือ่ง New Customers และ Growth Plan 
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 นายนริศ  จนัทรแ์ดง ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการตลาด กล่าวว่า ส าหรบัปี 2022 บริษัทฯ ก าหนด Sale 
Revenue & Projection ไวท้ี่ 3,300 ลา้นบาท รายไดห้ลกัจะไดร้บัจากลกูคา้ปัจจบุนั และอีกสว่นจะไดร้บัจากลกูคา้
ใหม ่ซึง่เริม่ไดร้บั Award จากปลายปี 2021 ปัจจบุนัเริม่ที่จะมี Volume เป็น Production แลว้ และจากการท่ีบรษัิท
ฯ มีศกัยภาพการผลิตที่หลากหลายตัง้แต่ Wafer Level ไปจนถึง System Level จึงท าใหบ้ริษัทฯ สามารถขยาย
ธุรกิจไปยัง 3 ธุรกิจหลักได้ คือ IC & Advance Packaging, Optics และ PCBA & Boxbuild ซึ่งหากพิจารณา
ขอ้มลู Market Portfolio ของปี 2020 บริษัทฯ มีธุรกิจหลกัคือ IC & Advance Packaging และ Optics เป็นรายได้
หลกั และในปี 2021 กลุม่ Optics และ PCBA & Boxbuild เริม่เติบโตขึน้ และในปี 2022 การเติบโตของทัง้ 3 กลุม่
จะมีการเติบโตที่ใกลเ้คียงกนั เนื่องจากว่าบริษัทฯ สามารถหาลกูคา้รายใหม่ในกลุม่ของ PCBA & Boxbuild เพิ่ม
มากขึน้ ซึง่ลกูคา้สว่นใหญ่จะอยูใ่นยโุรป 
 ส าหรบั % Sale by Products Segment โดยกลุม่ Communication ผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ Data Center, 
Blue Tooth Module และ Transceiver ส่วนกลุ่ม IC ผลิตภัณฑห์ลกัไดแ้ก่  IC Packaging ซึ่งมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มอื่นที่มีการเติบโต ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็น  Nich Market และเป็น Hi-End Product ซึ่ง
ตอ้งการศกัยภาพในการผลิตเพิ่มสงูขึน้และมี Production ในการผลิตยาวขึน้ เช่น ผลิตภณัฑ ์Industrial Control, 
Automotive, Audio/Video และ Medical Devices จะท าให้บริษัทฯ มีรายไดเ้พิ่มขึน้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็น 
Niche Product 
 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการผลิตเป็น Mass Production ในไตรมาสที่ 2 เช่น Power 
Module จากกลุ่ม Industrial , Rack Amplifier จากกลุ่ม Audio/Video และ High Speed Datalink จากกลุ่ม 
Data Communication ซึง่เป็นการยกตวัอยา่งผลติภณัฑเ์พื่อใหเ้ห็นวา่บรษัิทฯ มีผลติภณัฑต์า่ง ๆ ที่อยูร่ะหวา่งที่จะ
ผลิตเป็น Mass Production อีกหลายผลติภณัฑ ์ในแต่ละไตรมาส เป็นการสรา้งความมั่นใจวา่บริษัทฯ จะมีรายได้
อยา่งตอ่เนื่องและสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษัิทฯ ตามแผนธุรกิจที่บรษัิทฯตัง้ไวไ้ด  ้
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 Strategies and goals 

นายวิรตัน ์ผกูไทย ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร รายงานตอ่วา่ บรษัิทฯ ก าหนด Goals วา่จะตอ้งมีการเติบโต
ของรายได ้30% จากปีที่ผา่นมา และมี Gross Margin อยูท่ี่ 20% โดยมีกลยทุธด์งันี ้
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 คดัเลอืกลกูคา้แตล่ะรายที่บรษัิทฯ จะด าเนินธุรกิจดว้ยโดยคดัเลอืกลกูคา้กลุม่ที่เป็น Cash Cow และ Star 
Customer ที่จะสามารถสรา้งการเติบโตกบับริษัทฯ มีการก าหนด  Business Model และส่งพนกังานไป 
Tranfer Technology จากลกูคา้  

 Diversity Market ไปยังกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ให้เกิดการกระจายตัวของรายได้และมีลูกคา้ใหม่ในหลาย
ประเทศทัง้เช่น ยโุรป ออสเตเรีย เยอรมนันี อังกฤษ และสแกนดิเนเวีย ซึ่งเริ่มมีการผลติสินคา้กบับริษัทฯ 
แลว้ 

 บรษัิทฯ มุง่เนน้ธุรกิจ Automation มากขึน้ โดยก าหนดทีม Engineer ในการพฒันางานดา้น Automation 
นอกจากนีย้ังน าระบบ AI มาใช้ในส่วนงาน ERP โดยน าระบบ SAP มาใช้ในดา้นงาน Supply chain 
Management เช่น สั่งซือ้วตัถดุิบแบบ Online E-Bidding  

 เขา้ไปมีสว่นรว่มในเรื่อง Technical Solution ในการออกแบบผลิตภณัฑร์ว่มกบัลกูคา้ ซึ่งท าใหล้กูคา้อยู่
ด  าเนินธุรกิจกบับรษัิทฯ เพียงรายเดียวเนื่องจากบรษัิทฯ มี Technical Knowledge และ Software ตา่ง ๆ 
ที่รว่มกนัพฒันา 

 บริษัทฯ ขยาย Vertical business มากขึน้ เช่น บริษัทฯ เริ่มผลิตงาน Cable ซึ่งก็มีแผนที่จะพัฒนา
กระบวนการผลติโดยปัจจบุนังานท่ีเป็น Optical ไดน้ า Robot arm เขา้มาใชใ้นการผลติ 

 บรษัิทฯ พยายามที่จะสรา้งความแตกตา่งเพื่อท่ีจะสรา้ง Market share มายงับรษัิทฯ  
 
บรษัิทฯ ก าหนด Core Value ในการสรา้งความแตกตา่ง โดยก าหนดไว ้4 สว่นท่ีส าคญัดงันี ้

 Experience-บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจกบัลกูคา้โดยการสรา้งประสบการณท์ี่ดีรว่มกบัลกูคา้ พฒันาระบบ 
Supply Chain ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ช่วยลูกคา้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหผ้ลิตไดง้่าย มี
คณุภาพดี ซึง่ขอ้ดีจะท าใหบ้รษัิทฯ ไดเ้รยีนรู ้Technology และ Knowledge ตา่ง ๆ  

 Exchange-บรษัิทฯ พยามที่จะสือ่สารกบัลกูคา้เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่เดน่ชดัและทนัเวลา ซึง่ไดน้  าระบบ Total 
Cost Ownership และพยายามใหก้ารจดัซือ้จดัจา้งในเรือ่งของราคามี Transparent มากขึน้ 

 Everywhere-บริษัทฯ ขยายการตลาดมากขึน้ ท าให้มี Sales chanel มากขึน้ และขยายขอบเขตการ
สั่งซือ้วตัถดุิบจากเดิม ปัจจบุนับรษัิทฯ สั่งสามารถสั่งซือ้วตัถดุิบไดจ้ากทั่วโลก 

 Evangelism-บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการวดัศกัยภาพภายในเพื่อใหเ้กิด Outward company และมี 
Performance ที่ดี ซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไดล้กูคา้ใหม่จาก Voice ที่ดีจากลกูคา้ปัจจุบนัซึ่งได้
แนะน าลกูคา้รายใหมใ่หก้บับรษัิทฯ 
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 Summary 

ส าหรบัสรุปภาพรวมในปี 2022 วา่ท าไมลกูคา้ถึงเลอืกท าธุรกิจกบับรษัิทฯ และบรษัิทฯ มี Opportunity ที่
ดีกวา่อยา่งไร โดย 

 บริษัทฯ มีความแตกต่างจากผูผ้ลิตรายอื่น ๆ และมีความสามารถในการผลิตอะไรก็ตามที่เก่ียวกับ 
Electronics มากกวา่หลายบรษัิทฯ เช่น IC, PCBA หรอื System build บรษัิทฯสามารถท าได ้

 บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกลูกคา้ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกคา้มากกว่า 98% อยู่ในกลุ่ม Cash 
Cows และ Stars ซึ่งลูกค้าใหม่บริษัทฯ จะพิจารณาถึงศักยภาพในการเติบโต และศักยภาพในการ
รบัผิดชอบต่อ Libility ในการด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือไม่ รวมถึงสญัญาธุรกิจที่บริษัทฯ ท ากับลกูคา้
เป็นแบบ Long term และปัจจบุนับรษัิทฯ ผลติสนิคา้ตอ่เมื่อไดร้บัค าสั่งซือ้จากลกูคา้  

 ปัจจบุนับรษัิทฯ ไดม้ีการขยาย Footprint มากขึน้และเป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้ไมใ่ช่เฉพาะแคก่ลุม่ตลาดเดิม   
 บริษัทฯ สามารถใหบ้ริการแก่ลกูคา้ในเรือ่งการออกแบบผลติภณัฑ ์ซึง่คูแ่ข่งบางรายไม่สามารถท าได ้ซึ่ง

บริษัทฯ มีทีม Engineer ในส่วนของ Design, Test Development และ Robotic ประมาณ 40-50 คน 
เพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ เช่น งานออกแบบวงจร หรือเขียน Software ต่าง ๆ และมีลกูคา้บาง
รายซือ้ Tester จากบรษัิทฯ  
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 บริษัทฯ น าระบบ SAP มาใชใ้นการบริหารเรื่อง Supply chian ซึ่งจะช่วยใหผู้บ้ริหารไดร้บัทราบขอ้มูล 
ตา่ง ๆ ไดร้วดเรว็และสามารถบรหิารจดัการไดด้ีขึน้ 

 บรษัิทฯ ด าเนินการเรือ่งของ Customer focus team ซึง่จะก าหนดทีมผูบ้รหิารยอ่ยในการบรหิารลกูคา้แต่
ละราย ซึง่จะช่วยใหบ้รษัิทฯ และลกูคา้สามารถสือ่สารกนัไดช้ดัเจนขึน้ 

 บรษัิทฯ มีการพฒันาเรือ่งของ Automation เขา้มาช่วยในกระบวนการผลติใหป้ระสิทธิภาพการผลิตดีขึน้ 
โดยเริม่คยุกบัลกูคา้ตัง้แตก่ารออกแบบผลติภณัฑใ์หเ้หมาะกบัการผลติดว้ยระบบ Automation 

 ดา้นสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ปัจจบุนัมีความเขม้แข็งขึน้ และมี Projection ต่าง ๆ จากลกูคา้ และ
มีสญัญาณที่ดีขึน้ 

 
ส าหรบัสรุปภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2022 นี ้บริษัทฯ ไดต้ัง้เป้าหมายยอดขายไวป้ระมาณ 3,300 ลา้น

บาท ซึ่งปัจจบุนัลกูคา้ Confrim ค าสั่งซือ้แลว้ประมาณ 70% สว่น Challege ที่บริษัทฯ ยงัคงตอ้งบรหิารก็จะมีเรือ่ง
การจัดหาวตัถุดิบ ซึ่งสถานการณ์ของวตัถุดิบในตลาดก็มีแนวโนม้ที่ดีขึน้   ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถบริหาร
จดัการไดด้ีกว่าในปีที่ผ่านมา นอกจากนีบ้รษัิทฯ มีลกูคา้ใหม่อีกหลายรายและเป็นลกูคา้ที่มีขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึน้
กว่าแต่ก่อนมาก ซึ่งลกูคา้รายใหม่ที่บริษัทฯ ท าสญัญาด าเนินธุรกิจแลว้มีประมาณ 15 ราย ซึ่งมีความสามารถใน
การสั่งซือ้สินคา้ (TAM) กบับริษัทฯ ประมาณ 150 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ จะเรง่ด าเนินการเพื่อให้
สามารถผลติสนิคา้เป็น Production ใหเ้รว็ที่สดุ 
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  หลงัจากจบการรายงาน ผูด้  าเนินการประชมุสอบวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืไม ่
 
การซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ 
 

1. นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
1.1  บรษัิทฯ มีผลติภณัฑท์ี่หลากหลาย ในสว่นของลกัษณะ Mold นัน้สามารถปรบัเปลีย่นและรองรบัการ

ผลติสนิคา้ไดห้ลายหลากผลติภณัฑห์รอืไม่ 
นายวิรัตน ์ผูกไทย กลา่ววา่ เรื่อง Mold นัน้ Technology ที่บริษัทฯใชใ้นการผลติประมาณ 90% บรษัิท
ฯ ใชเ้ครื่องจักรประเภทเดียวกัน ต่างกันในส่วนเรื่องของ Program ที่ใชแ้ละระยะเวลาในการผลิตที่ใช้
แตกตา่งกนั แตถ่า้ในกรณีที่ Mold สามารถใชก้บัลกูคา้เพียงรายใดรายหนึง่ จะเป็นการลงทนุของลกูคา้ 
 
1.2  บรษัิทฯ มีทีม R &D ของบรษัิทฯ หรอืไม ่และมีการพฒันา Knowhow ของพนกังานอยา่งไรบา้ง 
นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า เรื่องแผนการพัฒนาพนกังาน บริษัทฯ มีการเรียนรูภ้ายในองคก์รโดยน า 
Business ของลูกคา้มาเป็น Workshop ของบริษัทฯ เช่น พนักงานสรา้ง Tester ในการผลิตงานของ
ลกูคา้ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ สามารถขายบริการในส่วนนีใ้หแ้ก่ลูกคา้ ซึ่งเป็นการเรียนรูภ้ายในองคก์ร
สามารถท าไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
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1.3  บรษัิทฯ มีแผนรองรบัเรือ่งของน า้ทว่มอยา่งไรบา้ง 
นายวิรัตน ์ผูกไทย กลา่วว่า จากเหตกุารณน์ า้ท่วมเมื่อปี 2011 กบัสถานการณเ์รื่องน า้ท่วมในปัจจุบนั 
ซึ่งปัจจุบนันิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมแบบถาวร เช่น การสรา้งเขื่อนกนัน า้
รอบนิคม มีการติดตัง้ระบบป้ัมระบายน า้ นอกจากนีย้งัมีถนนต่างที่จะเป็นเขื่อนกัน้น า้อีกทาง และยงัมี
เรือ่งของการตรวจสอบปรมิาณน า้และการเฝา้ระวงั เพื่อใหท้ราบถึงสถานการณไ์ดช้ดัเจนขึน้ และบรษัิทฯ 
ยงัมีประสบการณน์ า้ทว่มที่จะสามารถช่วยใหบ้รกิารจดัการความเสีย่งเรือ่งน า้ทว่มไดด้ีขึน้ 
 
1.4 บรษัิทฯ มีการสั่งซือ้วตัถดุบิจากตา่งประเทศ (Import) และสง่สนิคา้ออกตา่งประเทศ (Export)  
        บรษัิทฯ มีการบรหิารเรือ่งของอตัราแลกเปลีย่นอยา่งไร 
นายวิรัตน ์ผูกไทย กลา่วว่า บริษัทฯ สง่สนิคา้ขายตา่งประเทศทัง้หมด ซึ่งทัง้การสง่ออกและน าเขา้เป็น
สกุลเงินเดียวกัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาวตัถุดิบที่บริษัทฯตอ้งน าเขา้มา บริษัทฯ สามารถปรบั
ราคาคา่วตัถดุิบเรยีกเก็บจากลกูคา้ได ้
 
นายกรทักษ ์วีรเดชะ กล่าวว่า บริษัทฯ ด าเนินการท า Natuaral hedge และมีการซือ้ Forward อตัรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทฯ ท าการติดตามบรหิารอตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกลชิ้ด ซึ่งประวตัิการบริหารจดัการ
อตัราแลกเปลีย่นที่ผา่นมาบรษัิทฯ สามารถจดัการไดด้ี 
 
1.5    ปัจจบุนัตน้ทนุพลงังานเพิ่มขึน้ จะสง่ผลกระทบกบัตน้ทนุของบรษัิทฯ มากขนาดไหน 
นายวิรัตน ์ผูกไทย กลา่ววา่ เรือ่งของตน้ทนุพลงังานท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ จะเป็นเรือ่งคา่ไฟฟา้ซึง่ไมถื่อ
ว่าสูงเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการปรบัราคาขายสินคา้ทุก 6 เดือน ซึ่งไม่ส่งผล
กระทบกบับรษัิทฯมากนกั นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัมีการติดตัง้แผง Solar บนหลงัคาอาคาร ซึ่งจะสามารถ
บริหารจดัการเรื่องของค่าไฟฟ้าไดอ้ีกทาง นอกจากนีเ้รื่องตน้ทนุเรื่องการขนสง่สินคา้ บริษัทฯ มีเง่ือนไข
การจดัสง่สนิคา้ในลกัษณะ Ex-work ซึง่ลกูคา้เป็นผูร้บัผิดชอบตน้ทนุการจดัสง่  ซึง่ตน้ทนุหลกัของบรษัิทฯ 
คือ ตน้ทนุคา่วตัถดุิบ ซึง่บรษัิทฯ ก็ไดน้ าระบบ SAP เขา้มาช่วยในการบริหารจดัการใหด้ีประสทิธิภาพที่ดี
ขึน้ 

เมื่อไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุมซกัถามอย่างใดแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงสรุปว่า ท่ีประชุมรบัทราบ
รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารไดน้ าเสนอ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ของบรษัิทฯ ในรอบปี 2564 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
นายโชติศกัดิ์ พรหมวาส ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงินและบญัชี รายงานว่าตามที่บริษัทฯได้

จดัสง่รายงานประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน รวมทัง้รายงาน
ของผูส้อบบญัชีไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านแลว้นัน้ รายละเอียดของงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนรวมทัง้รายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในแบบแสดงขอ้มูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  หนา้ 94-153 โดยผลประกอบการในปี 2564 
จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย สรุปไดด้งันี ้  

 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 

 
   หลงัจากจบการรายงาน ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืไม่ 
   
  การซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ 
   
  1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในประเด็นตา่งๆ 

สรุปไดด้งันี ้
1.1 ในปี 2564 และปี 2565 บริษัทฯมีภาระหนีส้ินอะไรบา้ง และดอกเบีย้ที่ตอ้งจ่ายช าระทัง้หมด

เทา่ไหร ่ 
1.2 กิจการเพื่อการลงทนุในปี 2565 มีอะไรบา้ง บรษัิทฯจดัหาเงินทนุจากแหลง่ไหน 
1.3 สนิคา้เสยีมีก่ีเปอรเ์ซนต ์
  

นายโชติศักดิ์ พรมวาส ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน กลา่ววา่  
1. หนีส้ินของบริษัทฯ มีทั้งเงินกู้ยืมระยะยาว และเงินกู้ยืมระยะสัน้ ซึ่งบริษัทฯมีภาระต้องจ่ายช าระ
ดอกเบีย้ประมาณเดือนละ 3 ลา้นบาท ทัง้นีด้อกเบีย้จ่ายลดลงเรือ่ยๆ เนื่องจากบรษัิทฯมีการจ่ายช าระเงิน
ตน้อยา่งสม ่าเสมอ  
2. กิจการเพื่อการลงทุนเนื่องจากบริษัทฯมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ จึงใชจ้่ายคืนเงินกู ้และใชเ้พื่อการ
ลงทุนดว้ย ในปี 2564 การลงทุนส่วนใหญ่ บริษัทฯลงทุนกับเรื่องของระบบ SAP มูลค่าไม่เกิน 20 ลา้น
บาท ซึง่ใชไ้ดใ้นระยะยาว สว่นการลงทนุในเครือ่งจกัรและอปุกรณ ์นอ้ยมาก  
3. บรษัิทฯมีสนิคา้เสยีเฉลีย่ไมเ่กิน 2% ของสนิคา้ทัง้หมด เป็นการเสยีจากการผลติโดยปกติ 
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นายกรทักษ ์วีรเดชะ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน กลา่ววา่ สนิคา้เสยีบรษัิทฯสามารถ charge กบัลกูคา้ได ้ 
   
  2. นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่  
       2.1 ปี 2565 บรษัิทฯคาดวา่จะใชง้บส าหรบัการวิจยัและพฒันา (R&D) จ านวนเทา่ไหร ่

นายวิรัตน ์ผูกไทย ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลา่ววา่ เรือ่งการวิจยัและพฒันา (R&D) บริษัทฯจะใชง้บ
ลงทุนของลกูคา้ เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑใ์หก้ับลกูคา้ วตัถุประสงคห์ลกัคือ บริษัทฯจะไดค้วามรูจ้ากการ
พฒันาผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ ผลติสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ และไดก้ าไรจากการขาย แต่บรษัิทฯไมไ่ดค้าดหวงัที่
จะเป็นเจา้ของผลติภณัฑ ์ 
 
3. นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ บรษัิทฯผลติสนิคา้เพื่อจ าหนา่ย ไมไ่ด้
รบัจา้งวิจยัและพฒันา ใช่หรอืไม่ 
นายวิรัตน์ ผูกไทย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทฯรับจ้างผลิตสินค้าให้กับลูก ค้า 
(Manufacturing) ตามค าสั่งผลติ สว่นการวิจยัและพฒันาเป็นการใหบ้รกิารพิเศษกบัลกูคา้ที่เป็นเจา้ของ
ผลติภณัฑ ์ซึง่บรษัิทฯน าความรูค้วามสามารถจากหลายผลติภณัฑไ์ปช่วยลกูคา้พฒันา ท าให้ 1) บรษัิทฯ
สามารถเพิ่มมลูคา่ สามารถเก็บคา่บรกิารดา้นการรว่ม ออกแบบ design กบัลกูคา้ดว้ย 2) สามารถดงึดดู
ลกูคา้ใหอ้ยู่กับบริษัทฯได ้3) บริษัทฯจะไดผ้ลิตภัณฑ์นัน้ๆไวผ้ลิตมากขึน้ และ 4) สามารถสรา้งความ
แตกตา่งของผลติภณัฑไ์ด ้

   
   เมื่อไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุมซกัถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชุม เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ

งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และรบัทราบรายงาน
ของผูส้อบบญัชี  

    
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุ

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชีดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 429,471,124 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี -    
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วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงนิปันผล 
   ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2564  
 
   ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่า ส  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

บรษัิทฯมีผลการด าเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นก าไรสทุธิประมาณ 208 ลา้นบาท   บรษัิทฯจึง
ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในจ านวน 11 ลา้นบาท 

  
  ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลงัจากหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย นัน้ จากผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ปี 2564 บรษัิทฯมีก าไร
สทุธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประมาณ 208 ลา้นบาท  ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร
พิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 งวดวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 
2564 เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ซึ่งจ่ายจากก าไรสทุธิสว่นที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน BOI 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 42,076,179.05 บาท 

 
          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 หุน้ - - 
จ านวนเงินปันผลจ่ายตอ่หุน้  0.05 บาทตอ่หุน้ ไมจ่่ายปันผล ไมจ่่ายปันผล 
รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  42.07 ลา้นบาท -  -  

 
  ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดลา้นบาทถว้น) และอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรบั
ผลการด าเนินงานของปี 2564 เป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท โดยเงินปันผลดงักลา่วจ่ายจากก าไร
สทุธิสว่นท่ีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ BOI รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 42,076,179.05 บาท  
 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลตามที่ปรากฏในทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ 
ของบริษัทฯ ในวันจันทรท์ี่ 9 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกรท์ี่ 27 พฤษภาคม 
2565  

 
   ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืไม่ 
 
  การซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ 
   
  1. นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ เงินปันผลที่จะไดร้บันัน้ สามารถน ามา 

เครดิตภาษีฯ ไดห้รอืไม ่ 
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  นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผูอ้  านวยการอาวโุส (ฝ่ายการเงินและบญัชี) กลา่วว่า เนื่องจากบรษัิทฯจ่ายเงิน

ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ จ่ายจากก าไรสทุธิสว่นที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุ BOI ทัง้จ านวน จึงไดร้บัยกเวน้
ภาษีแก่ผูท้ี่ไดร้บัเงินปันผล  

   
  2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บรษัิทฯเคย

จ่ายเงินปันผลสงูสดุในอตัราเท่าใด และในอนาคตจะมีความสามารถจ่ายในอตัราสูงสดุนัน้อีกหรือไม่
อยา่งไร 

  นายยรรยงค ์สวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯกล่าวว่า บริษัทฯจ่ายเงินปันผลสงูสดุ ในปี 2553 
รวม 0.70 บาท โดยจ่ายระหว่างกาล 2 ครัง้ (ครัง้แรกในอตัรา 0.50 บาท/หุน้ และครัง้ที่สอง 0.20 บาท/
หุน้) และจ่ายครัง้ล่าสุดปี 2554 ในอัตราหุน้ละ 0.20 บาท/หุน้ หลงัจากนัน้ไม่ไดจ้่ายปันผล จนกระทั่ง
ปัจจบุนั ผลประกอบการของบรษัิทฯดีขึน้ มีผลก าไรสทุธิแลว้ บรษัิทฯจึงสามารถจ่ายเงินปันผลในปี 2564 
ที่อตัรา 0.05 บาท/หุน้ ได ้ในอนาคตจะจ่ายเพิ่มขึน้หรอืไมน่ัน้ คงตอ้งดผูลประกอบการในอนาคตตอ่ไป  

   เมื่อไมม่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุซกัถามอยา่งใด ผูด้  าเนินการประชมุ เสนอใหท้ี่ประชมุอนมุตัิอนมุตัิการ
จดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 11,000,000 บาท และอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรบัผล
การด าเนินงานของปี 2564 เป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท โดยเงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไร
สทุธิสว่นที่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ BOI รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 42,076,179.05 บาท  และสอบถามวา่มีผู้
ถือหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง หรอืไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน 

 
    มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย

จ านวน 11,000,000 บาท และอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของปี 2564 เป็นเงินสด ใน
อตัราหุน้ละ 0.05 บาท โดยเงินปันผลดงักลา่วจ่ายจากก าไรสทุธิส่วนที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุน BOI 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 42,076,179.05 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 429,471,124 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี -    

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

 ผูด้  าเนินการประชุม กลา่ววา่ ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ก าหนดใหก้รรมการตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯมีกรรมการจ านวนทัง้หมด 7 ท่าน ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้
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1. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ        กรรมการ 
2. นายนทัธพงศ ์  ไชยกลุ   กรรมการ 

 
ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า บคุคลทัง้ 2 ทา่นสมควรกลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมทัง้ในดา้นคุณสมบัติตาม พ .ร.บ. 
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนมี
ความรูค้วามสามารถ   และมีประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ อนัจะเป็น
ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณา
กลั่นกรอง ดว้ยความรอบคอบแลว้เห็นว่า กรรมการทัง้ 2 ท่าน เป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ 
และมีความเขา้ใจธุรกิจของบรษัิทฯเป็นอยา่งดี มีประวตัิการท างานท่ีโปรง่ใส ทัง้ไดป้ฏิบตัิงานในต าแหน่ง
หน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ  

 นอกจากนี ้กรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เป็นผูม้ี
คณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระ
สามารถใหค้วามเห็นที่เป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติใหเ้สนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 2 ทา่นไดแ้ก่ 
  

1. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ        กรรมการ 
2. นายนทัธพงศ ์  ไชยกลุ   กรรมการ 

กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ โดยขอ้มลูและประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3 ที่ไดส้ง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 
 ในวาระนีจ้ึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนน 

   ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืไม่ 
ไมม่ีการซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
 

   เมื่อไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
แตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคล 

 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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(1) นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ได้รบัเลือกตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสยีง 

เห็นดว้ย 429,471,124 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0  เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี - 

 
   

(2) นายนัทธพงศ ์ไชยกุล ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีง 
เห็นดว้ย 429,471,124 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0  เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี - 

 
   

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 
  ผูด้  าเนินการประชุม กลา่วว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบแลว้ เห็นชอบ

ตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อันประกอบดว้ย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรบัผิดชอบ 
ประสบการณ ์รวมทัง้การสรา้งแรงจงูใจในการท างานใหเ้หมาะสม โดยเทียบเคียงกบับรษัิทจดทะเบียนใน
กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแลว้ ประกอบกับการเติบโตของผลก าไรของบริษัทฯในปี 2564 
แนวโนม้การขยายตวัทางธุรกิจและภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ  มีความเห็นเสนอให้เพิ่ม
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 5,000 บาทต่อคนตอ่เดือน และคงเบีย้ประชมุของกรรมการบรษัิทฯไว้
เท่ากับปี 2564 รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดจ้ัดสง่ใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกท่าน
แลว้และตามที่ปรากฏในสไลด ์ดงันี ้

 
 

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 ประธาน 0   0 5,000 
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ต าแหนง่ 

คา่ตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

เบีย้ประชมุ  
(บาท/คน/ครัง้) 

2564 
 (เดิม) 

2565  
(เสนอใหม)่ 

2565  
(คงเดมิ) 

พิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการ 0 0 5,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 0 5,000 

กรรมการ 0 0 5,000 

*สทิธิประโยชนอ์ื่นๆ -ไมม่ี- 
  ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืไม่ 
 
  การซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ 
   

1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามวา่ 
นอกจากค่าตอบแทนที่กรรมการที่เพิ่มขึน้เดือนละ 5,000 บาทแลว้ มีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ อีกหรือไม ่
และเพิ่มเนื่องจากเหตผุลใด  
นายคเณศ ศรีศุภอรรถ ที่ปรกึษาทางการเงิน และ Compliance กลา่วว่า สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ไม่มี 
และเหตผุลของการขึน้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้ โดยเทียบเคียง
กับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแลว้  เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการของ
บรษัิทฯต ่ากวา่คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม  

 
 เมื่อไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุมซกัถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชุม จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามที่ไดน้  าเสนอ และสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงค์
จะคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง หรอืไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน 

        
  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทซ์ึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 429,471,124 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี -    
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
 
   ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไดม้ีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชี โดย
คณะกรรมการบรษัิทฯ ขอเสนอใหแ้ตง่ตัง้ 
1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์              ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4501 และ/หรอื 
2. นางสาววิสสตุา จรยิธนากร           ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3853 และ/หรอื 
3. นางสาวมณี รตันบรรณกิจ             ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5313 
แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 โดยให้
ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ รวมทัง้
งบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ ์หรือสว่นไดเ้สียกบับริษัทฯ 
ผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมตัง้แต่ปี 
2557-2564 สว่นนางสาวมณี รตันบรรณกิจ เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2564)  

  
  โดยเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2565 จ านวน 2,245,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2564 

จ านวน 100,000 บาท เนื่องจากปีก่อนทางผูส้อบบญัชีไม่ไดเ้รียกเก็บค่าสอบบญัชีเพิ่ม แมว้่ากิจการจะมี
การน าระบบบัญชีใหม่มาใช้ และการตรวจสอบจะมีความยุ่งยากมากขึน้  เนื่องจากตอ้งเวน้ระยะจาก
สถานการณโ์ควิดก็ตาม โดยทางผูส้อบบญัชีเห็นว่าบริษัทอาจมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ทัง้นีใ้นปี 
2565 ทางผูส้อบจึงขอปรบัราคาเพิ่มเนื่องจากรายการท่ีมากขึน้ดงักลา่วมาตัง้แต่ปีก่อน และภายหลงัทาง
ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษัทไดต้่อรองแลว้ ราคาที่เพิ่มขึน้คือจ านวน 100,000 บาท และส าหรบั
บริษัทย่อยไม่ไดม้ีการปรบัเพิ่มแต่อย่างใด นอกจากนี ้บริษัทไดน้ าเสนอขอ้มูลค่าสอบบัญชีของบริษัท
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบตามที่ปรากฏบนสไลดแ์ละในหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีซ้ึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุ
ทา่นลว่งหนา้แลว้ 

                         (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 
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รายการ ปี 2565 ปี 2564 
 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปีของบรษัิทยอ่ย (SS RFID) 50,000 50,000 

รวม 205,000 205,000 
  ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืไม่ 

   
  การซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ 
 

1. นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
1.1 สอบถามผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด Key Audit Matters (KAM) 

ของบริษัทฯ ในปี 2564 มีอะไรบ้าง และจากสถานการณ์เงินเฟ้อ สินค้าปรับราคาสูงขึน้ 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน ในแง่ของการตรวจสอบ มองไปขา้งหนา้ยงัไง และวางแผน
ส าหรบัการตรวจสอบในปี 2565 นีอ้ยา่งไร  

นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  กลา่วว่า ในปี 2564 

นัน้ Key Audit Matters ที่ส  าคัญ คือเรื่องการรบัรูร้ายไดข้องบริษัทฯ เนื่องจากกระทบกับผลก าไร

ของบริษัทฯ และคาดว่าในปีถดัไป ยงัคงเป็น Key Audit Matters ของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะมีปัจจัยที่

กระทบกบัรายไดข้องบรษัิทฯ และตอ้งดวูา่การรบัรูร้ายไดถ้กูตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี และรายได้

ที่บรษัิทฯแสดงเป็นรายไดจ้ากการขายจรงิ สว่นประเด็นอื่นๆ ยงัไมเ่ป็นประเด็นส าคญั   

 
1.2 บรษัิทฯเปลีย่นมาใชโ้ปรแกรมระบบ SAP จากเดิมใชโ้ปรแกรมอะไร  
 นายโชติศักดิ์ พรมวาส ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน กลา่วว่า เดิมใช ้infor syteline version 9 
ปัจจบุนัเปลีย่นมาใช ้SAP HANA 

 
เมื่อไมม่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุซกัถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและ

ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ตามที่ไดน้  าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุน้ท่านใด
ประสงคจ์ะคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง หรอืไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน      

         
    มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2565 ตามที่ไดน้  าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 429,471,124 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี -    
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)  
 ผูด้  าเนินการประชมุ กลา่ววา่ มีทา่นผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามเรือ่งอื่นใดหรอืไม ่ 
 

การซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
1. นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
1.1 บรษัิทฯ ใชบ้รษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีมาโดยตลอดใช่หรอืไม่ 

 
นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผู้อ  านวยการอาวุโส (ฝ่ายการเงินและบัญชี) กล่าวว่า บริษัทฯใช้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีมาโดยตลอด 

 
1.2 นอกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯมีอยู่ในปัจจุบันแลว้ บริษัทฯมีแนวโนม้ที่จะไปผลิต product อื่น
หรอืไม ่เช่นมีบางราย ผลติชิน้สว่นของรถไฟฟา้ 
นายวิรัตน ์ผูกไทย กลา่วว่า  บริษัทฯ สามารถผลิตสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัอปุกรณอ์ิเล็อทรอนิกสไ์ดท้กุ
ชนิด ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักก็จะอยู่ในกลุ่ม Optics ซึ่งน าไปใช้กับระบบการสื่อสารผ่าน
เสน้ใยน าแสง ซึ่งในประเทศไทยยงัมีผูผ้ลิตนอ้ยรายและตลาดยังมีความตอ้งการสินคา้อีกมาก อีก
ผลิตภณัฑเ์ก่ียวขอ้งกบัระบบควบคมุการขบัเคลื่อนรถยนตอ์ตัโนมตัิ หรือเรยีกวา่ระบบ Lidar system 
กลุม่ผลิตภณัฑ ์PCBA กลุ่มธุรกิจหลกัจะน าไปใชก้บัผลิตภณัฑช์ุดควบคุมการท างานของเครื่องจกัร 
PLC (Programmable logic Control) หรือใชก้บัรถยนตใ์นส่วนแบตเตอร์ร่ี Charger ซ่ึงเคร่ืองจกัรท่ี
มีอยูข่องบริษทัฯ มีความพร้อมท่ีจะสามารถผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใดก็สามารถท าได ้
 

1.3 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID -19 กระทบกบับรษัิทฯมากนอ้ยเพียงใด 
นายวิรัตน ์ผูกไทย กลา่ววา่ การปอ้งกนัเรือ่งการแพรร่ะบาดของ Covid-19 นัน้ ปัจจุบนัพนกังานของ
บริษัทฯ มากกว่า 98% ไดร้บัการฉีดวคัซีนโดยเฉลี่ย 3 เข็มต่อคน ซึ่งช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2564 มี
พนกังานติดเชือ้ Covid-19 รวมประมาณ 100 คน แต่ในปีปัจจุบนั พบพนกังานติดเชือ้เพียง 4-5 คน 
ซึง่หลงัเทศกาลสงกรานต ์มีพนกังานติดเชือ้เพียง 1% เทา่นัน้ ซึง่สถาการณถื์อวา่ยงับรหิารจดัการได ้
 

1.4 คา่แรงงานท่ีปรบัเพิ่มขึน้ กระทบกบับรษัิทฯมากนอ้ยเพียงใด 
นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ไม่กระทบกับบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯจ่ายอยู่ในอัตราที่สูงกว่าเมื่อ
เปรยีบเทียบกบับรษัิทฯในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
 

1.5 รายไดข้อง SMT มี cycle หรอืไม ่และมี Order plan ลว่งหนา้หรอืไม ่
นายวิรัตน์ ผูกไทย กลา่วว่า รายไดข้อง SMT ไม่มี cycle ไม่เป็น Season ขึน้อยู่กับการหาลกูคา้ได ้
และประสทิธิภาพการผลติ 
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1.6 มีสญัญา OEM กบัลกูคา้ กรณีวตัถดุิบปรบัราคาสงูขึน้ บรษัิทฯตอ้งมีการปรบัราคาขายเพิ่มขึน้หรือไม ่
และเป็น OEM หมดใช่หรอืไม 
นายวิรัตน ์ผูกไทย กลา่ววา่ สญัญา OEM กบัลกูคา้ บรษัิทฯท าในลกัษณะมีขอ้ตกลงกบัลกูคา้ หาก
ราคาวตัถดุิบปรบัขึน้ จะแจง้ลกูคา้เพื่อขอขึน้ราคาวตัถดุิบตามราคาวตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ของ Supplier ซึ่ง
รายไดห้ลกัของบรษัิทฯ คือรายไดจ้ากการผลิตงานใหล้กูคา้ สว่นรายไดท้ี่เสรมิคือการช่วยลกูคา้พฒันา
ผลติภณัฑ ์ 

 
2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า สถานการณ์

 ยเูครน-รสัเซีย กระทบกบับรษัิทฯหรอืไม ่มากนอ้ยเพียงใด  
นายวิรัตน์ ผูกไทย กลา่วว่า บริษัทฯไดท้ าการวิเคราะหแ์ลว้วหากสถานการณ์ไม่ไดข้ยายขอบเขต
ออกไปอีก จะไม่ส่งผลกระทบกับตัวบริษัทฯโดยตรง แต่อาจจะส่งผลกระทบกับ Supplier ที่ไปซือ้
วตัถุดิบในโซนนัน้ ผลกระทบคือการขนส่งวัตถุดิบใช้เวลานานขึน้ ลูกคา้เป็นผูอ้อกค่าขนส่ง หาก
สอบถามว่าผลกระทบจากการ shortage วัตถุดิบรุนแรงแค่ไหน เรื่องของสถานะการณ์ Material 
Shortage เช่น chip ช่วงเวลาที่แย่ที่สดุเกิดขึน้ในปลายไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ซึ่งใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 นี ้สถานะการณเ์ริม่ดีขึน้ อย่างเช่น Lead frame ที่ใชใ้นการผลิตตวั IC ในช่วงที่
เกิดสถานะการณ์ มี Lead time การสั่งซือ้ประมาณ 1 ปี ปัจจุบัน Lead time เหลือประมาณ 30 
สปัดาห์ และนอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้เตรียมแผนการรองรบัโดยได้เจรจากับทาง Supplier ส าหรบั
รายการวตัถุดิบที่อาจจะมีปัญหา Shortage ใหท้ าการผลิตและ เก็บเป็น Stock และเซ็นสญัญากับ
ลกูคา้ท าเป็น Material Authorization  ซึ่งปัจจุบนัเรื่องของสถานะการณ์ Material Shortage ถือว่า
คลีค่ลายไปแลว้ ซึง่มั่นใจวา่ในไตรมาสที่ 2 ปีนี ้จะดีขึน้และบรษัิทฯ สามารถบรหิารจดัการวตัถดุบิงา่ย
กวา่ไตรมาสที่ 1 ซึง่บรษัิทฯ ผา่นสถานะการณท์ี่แยท่ี่สดุนัน้มาแลว้ 
 

เมื่อที่ประชมุไมม่ีขอ้ซกัถามอยา่งใดอีก ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รยีนเชิญประธานในท่ีประชมุ กลา่วปิด
การประชมุ ประธานในท่ีประชมุไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามารว่มประชมุและใหก้ารสนบัสนนุการ
ด าเนินงานของบรษัิทฯ ดว้ยดีตลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมือ่เวลา 15.40 น. 

 
 
 

                    ลงช่ือ_________                                                       รกัษาการประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุ 
(รศ.ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต)์ 

 
 

ลงช่ือ ________                               ผูบ้นัทกึรายงาน 
                                (นายยรรยงค ์ สวสัดิ)์ 
                     กรรมการ และเลขานกุารบรษัิทฯ 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย  2 
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2565 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 24. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิทฯ 

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมตามที่ผูถื้อหุน้รอ้งขอภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง    ผูถื้อหุน้
ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนัหรอืผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ  รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองก็ได ้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  านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจกัร 
 
การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน 
 ข้อ 26. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็
ได  ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวันที่และลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด 

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
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ระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส้ง่หนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้า ไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้รองประธานกรรมการไม่มี 
หรอืมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชมุเลอืกตัง้ผูถื้อหุน้คนหนึง่ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธาน 

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึง่เสียง และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          35 

 

 

 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะในการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที่ 1/2565 
 
 
 
 

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

2. รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน ์
      
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
อาย ุ58 ปี 
 
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท 31 พฤษภาคม 2565 :  ไมม่ ี
 
ที่อยูต่ิดตอ่ : บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
 
 
 
 
 



36  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565   

 

 

 
3. ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ 

 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
อาย ุ49 ปี 
 
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท ณ 31 พฤษภาคม 2565 :  ไมม่ ี
 
ที่อยูต่ิดตอ่ : บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจะด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให ้และหากผูร้บัมอบ
ฉนัทะไม่ด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบฉนัทะ ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัความเสียหายสามารถใชส้ิทธิด าเนินคดีตามกฎหมายกบับริษัท
และผูร้บัมอบฉนัทะได ้
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            สิง่ที่สง่มาดว้ย 4 
                                                                                                                  

                                                                                                                        
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) ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ อายุ 49 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอ 
บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

   
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวันศุกรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์  
(E-EGM) หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั 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 ้
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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 ที่อยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบาง 
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัศุกรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์  

(E-EGM) หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ (ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 43) และแก้ไข
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค ์ 

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

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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  วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
 
 (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   )               
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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) 
ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัศุกรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั 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 
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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 เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวันศุกรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.    โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(E-EGM)  หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงในครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
   มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
   หุน้สามญั..................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั............................เสยีง 
  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด................................................. เสยีง 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ (ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 43) และแก้ไข
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค ์ 

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

   

     วาระที่ 3   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 ์     ) 
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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  ้

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในการ
ประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวันศุกรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.  โดยเป็นการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั 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 
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 สิง่ที่สง่มาดว้ย 5 
 

ข้อปฏิบัตสิ าหรับการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส ์ 
(E-EGM)  และการมอบฉันทะ  
 
รายละเอยีด เงือ่นไข หลักเกณฑ ์วธีิปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม 
 
 
(การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออเิล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ได้
กับคอมพวิเตอร/์โน๊ตบุ๊ค (Notebook)/แท๊บเล็ต (Tablet) หรือโทรศัพทม์ือถอืผ่าน 
Web Brower: Chrome ด้วยอนิเตอรเ์น็คความเร็ว 4G หรืออนิเตอรเ์น็ตบ้าน
พืน้ฐาน) 
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สง่มาดว้ย 5เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน  
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            การยนืยนีตัวตน และวิธีการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2565 

 
 บรษัิทฯจะจดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่1/2565 ในวนัศกุรที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) โดยท่านผูถื้อหุน้จะตอ้งยืนยนัตัวตนเพื่อเขา้รว่มการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ ใน
ระหว่างวนัที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 01.00 น. ถึงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถศกึษา
คูม่ือการใชง้านระบบประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

 
1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์  

(E–EGM)  
 

(การเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนผา่นทางสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้บัคอมพวิเตอร /์โนต๊บุ๊ค 
(Notebook)/แท๊บเลต็ (Tablet) หรอืโทรศพัทม์ือถือผา่น Web Brower: Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ค
ความเรว็ 4G หรอือินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน) 

 
1.1  กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

ให้แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  และหากมีการ
เปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 
(1) ผูถื้อหุน้ตอ้งลงทะเบียนดว้ยตนเอง ผา่น https://portal.eservice.set.or.th/SMT หรอื QR Code 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) กรณี ที่ ผู้ ถื อหุ้น ไม่สามารถลงทะเบี ยนได้  ให้ส่ง เอกสารตามที่ ระบุ ข้างต้น  มาที่  Email: 
ir@starsmicro.com ภายใน วนัที่ 15 กรกฎาคม 2565 เมื่อบริษัทฯตรวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มูล 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=qyh5djCqYTMh%2bgE6EFuAKdz5oOBqM7PljYe8eH4Drh07k6zh44GTOQ%3d%3d


50  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565   

 

 

ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) แลว้ บริษัทฯจะออกรหสัผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน 
(Password) ใหก้บัผูถื้อหุน้ผา่นทางอีเมลเพื่อใชส้  าหรบัเขา้สูร่ะบบในวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 
 

1.2  กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล หรือกรณีมอบฉันทะ 
- ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยูท่ัง้หมด ไมส่ามารถมอบฉนัทะเพียง 
บางสว่นไดเ้วน้แตเ่ป็นคสัโตเดียนท่ีผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  
- ให้ผู้รบัมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้
ครบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความที่ส  าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือ
มอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท 
ส  าหรบัปิดในหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่ลงทะเบียนเพื่อเขา้ รว่มประชมุผูถื้อหุน้ไวแ้ลว้ โดย
ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ
พรอ้มลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะ 
 - เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ: ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน 
หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ  
 
- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ  
 
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: ภาพถ่ายบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตวัขา้ราชการของผูม้อบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  
 
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: ภาพถ่ายใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว 
หรือหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใชแ้ทนหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉันทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
 - กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล:  
- นิติบุคคลสัญชาติไทย: ส  าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดยผู้แทนนิติบคุคล ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน 
ของผูแ้ทนนิติ บคุคล และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:  ส  าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ท่ีออกโดยสว่นราชการของ
ประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล หากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ใน
ตา่งประเทศ ใหม้ีการรบัรองลายมือช่ือโดยโนตารพีบับลิคหรอืหน่วยงาน/บคุคลที่มีหนา้ที่รบัรองลายมือ
ช่ืออื่นที่ยอมรบักนัโดยทั่วไป  
 
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิว้มือแทนการลงลายมือช่ือ ใหพ้ิมพ์ลายนิ ้วหัวแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความ      
ก า กบัไวว้า่ “ลายพิมพห์วัแม ่มือซา้ยของ..................”และตอ้งมีพยาน 2 คน รบัรองวา่เป็นลายพิมพน์ิว้
มืออนัแทจ้รงิของผูน้ัน้ และตอ้งพิมพล์ายนิว้มือตอ่ หนา้พยาน ซึง่พยานตอ้งลงลายมือช่ือรบัรองและตอ้ง
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แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการของพยานพรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งแนบไปพรอ้มกนัดว้ย  
 
1.3 กรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรรม: ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่ม
ประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตัง้เป็นผูจ้ัดการมรดก ซึ่งลงนามรบัรองโดยผูม้ีอ  านาจ
อายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุมาแสดงเพิ่มเติมดว้ย  
1.4 กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว:์ ใหบ้ิดา มารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมายเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรือ
มอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุมแทน โดยจะตอ้งน าส าเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ที่เป็นผูเ้ยาวม์า
แสดงเพิ่มเติมดว้ย  
1.5 กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ: ใหผู้อ้นบุาล หรอืผูพ้ิทักษ์เขา้รว่ม
ประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตัง้ให้
เป็นผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษ์ ซึ่งลงนามรบัรองโดยผูม้ีอ  านาจ อายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมมาแสดง
เพิ่มเติมดว้ย 
  

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
(ก) เตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล   
(ข) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน ตอ้งสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม  
1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้  Custodian เป็น

ผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ  

Custodian  

ทัง้นี ้เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูแ้ทน
นิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 
ส่งมาที่ Email : ir@starsmicro.com และขอใหท้่านส่งเอกสารฉบบัจริง มายงัที่อยู่บริษัทฯ “ฝ่ายนกัลงทุนสมัพันธ์ บริษัท 
สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 13160”   ภายในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565 เมื่อบริษัทฯตรวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลู ณ วนัก าหนด
รายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะท าการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับ Username และ 
Password ผา่นทางอีเมลตามที่แจง้ เพื่อใชส้  าหรบัเขา้สูร่ะบบในวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ โดยใชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะแบบไม่ไดร้ะบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไวล้่วงหนา้ (แบบ ก.) ผูร้บัมอบฉันทะสามารถเขา้รว่มประชุมผ่าน
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting และออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ
ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบระบุการออกเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระไวล้ว่งหนา้ (แบบ ข.) ผูร้บัมอบฉันทะจะไม่สามารถ เขา้รว่มประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 
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เพื่อออกเสียงลงคะแนนในวนัประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ไดอ้ีก โดยผูถื้อหุน้จะสามารถรบัชมถ่ายทอดสดการประชุมไดท้าง 
WebEx ซึง่บรษัิทฯจะแจง้ช่องทางเพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัชมการถ่ายทอดสดอีกครัง้หนึง่ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 

2. ผู้ถอืหุ้นทีไ่ม่ประสงคเ์ข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E–EGM)  
 

ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส(์E–EGM) ของบริษัทไดด้ว้ยตนเอง บริษัทขอ
แนะน าใหผู้ ้ถือหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง (หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. (Custodian) แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4  

 
วิธีการมอบฉันทะ 
กรณีผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้ 

1.  เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงันี ้ 

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  
1.2  ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 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  

3.  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีล่งทะเบียน
เขา้รว่มประชมุ  

4.  สง่หนงัสือมอบฉันทะพรอ้มแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบารโ์คด้) มายงับริษัทฯ โดยทางไปรษณีย ์ภายในวันที่ 15 

กรกฎาคม 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 หรอื 061-384-3906)   
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ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้  
และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กับจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นนอ้ยกว่าจ านวนที่ตน
ถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถ้ือหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค.  
 
หมายเหต:ุ  

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

 ผูถื้อหุน้ควรศกึษารายละเอียดของวาระการประชมุก่อนตดัสนิใจมอบฉนัทะ 
 
 
การส่งค าถามล่วงหน้า 
 
ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้งตามแต่ละวาระ โดยส่งมาที่ E-mail: ir@starsmicro.com ภายในวนัที่ 15 
กรกฎาคม 2565 เทา่นัน้ โดยบรษัิทฯจะรวบรวมค าถามที่เก่ียวขอ้งในแตล่ะวาระบนัทกึในรายงานการประชมุหลงัจากประชมุ
เสรจ็สิน้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ที่เขา้รว่มประชมุฯ ในวนัประชมุยงัสามารถสอบถามไดต้ามวาระท่ีประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ir@starsmicro.com
mailto:ir@starsmicro.com
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การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที่ 1/2565  

 
ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถดาวนโ์หลดคูม่ือที่เว็บไซต ์

 https://investor.starsmicro.com/th/shareholder-info/shareholders-meeting/ 
 
 หรอื QR Code 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุม 
   เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 

บรษัิทฯ ขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงันี ้ 
1. บรษัิทฯ จดัใหม้ีการบนัทกึเสยีง และวีดีโอทศันส์  าหรบัการประชมุไวเ้ป็นหลกัฐาน 
2. เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 บริษัทฯไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 และแจง้ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

หมายเหตุ: การด าเนินการของบริษัทฯเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในการจดั
ประชุมผูถื้อหุน้ ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทฯจะเก็บรวบรวมใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อ
หุน้เพื่อเป็นการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดและเพื่อประโยชนใ์นการบรกิารแก่ผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ ซึง่ผู้
ถือหุน้จะไดร้บัความคุม้ครองตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

https://investor.starsmicro.com/th/shareholder-info/shareholders-meeting/
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หลักเกณฑว์ิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 
การประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที ่1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

 
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น  

 
หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป  
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยใหน้บัหนึ่ง

เสียงต่อหนึง่หุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ เห็น
ด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรอื งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้
แตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian)  

2.  กรณีมอบฉนัทะ  
2.1  ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้  

2.2  หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบ
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ  รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

  

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานในที่ประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้ 
1.  ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถาม

ความเห็นจากที่ประชมุวา่ผูถื้อหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  
2.  เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นแลว้  ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนในระบบ โดย

ลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือ
มอบฉนัทะก าหนดใหแ้บง่แยกคะแนนเสยีงได ้ 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ  

 กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบับรษัิทฯ ก าหนดไวแ้ตกตา่งจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะตอ้งเป็นไป
ตามที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบก่อน
การลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว  



56  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565   

 

 

1.  หากคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด  
2.  ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ  หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ 

และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้   
เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ  

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  
ประธานในที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนน
เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจง้ผลการนับ
คะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ  
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 6 
 

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส ์        
(DAP e-Shareholder Meeting) 

 
  



คู่มือการใชง้าน
ระบบการประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) 
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)

DAP e-Shareholder Meeting



สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3
การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook

Google Chrome (แนะน า) Safari Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการลงทะเบียน

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

หนังสือเดินทางบัตรประจ าตัวประชาชน

บุคคลธรรมดา

หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือ

Tablet Mobile

3

หรือ



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ 
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1
เข้าประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*2

4

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ต่อไป

* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงคก์ารลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม”่

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

5

2



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน

นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปน้ี 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

6

2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปท่ี 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปท่ี 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปท่ี 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว 

/ บัตรข้าราชการ
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 5

นิติบุคคล
▪ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร) 
▪ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร

ประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด

▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)

▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสอื
เชิญประชุม

ถ่ายภาพตนเอง / 
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 8

2.2

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอเีมลที่ระบุไวต้อนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่งรหัส 
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”



มอบฉันทะ – แบบ ก  (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล / อายุ
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / ที่อยู่  
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ระบบจะส่งอีเมลพรอ้มรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชมุอีกครั้ง 9

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2.3

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3 ▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
▪ อีเมล 
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4
ระบุชื่อกรรมการอสิระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 5
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ 
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

10

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนใหก้ดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ 
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชมุที่บริษัทก าหนด

https://portal.eservice.set.or.thขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชมุ โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเขา้ร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชมุ

1

2

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการค าถาม (เฉพาะค าถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

▪ เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”                         
▪ ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชมุ”
▪ ยืนยันรายชื่อและจ านวนเสยีงท่ีประชมุ 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) 

11

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

https://portal.eservice.set.or.th/
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2

1

4

5 6

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน 
กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชมุผ่านระบบใหก้ดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน 
Application Cisco Webex Meeting

2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมก าลงัอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
4. ฟังก์ชั่นส่งค าถาม หรือ เข้าคิวถามค าถาม สามารถเข้าควิได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งค าถามล่วงหน้าได้
5. รายการค าถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งค าถามส าหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น 

ค าอธิบาย



1. กดปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามค าถาม 
3. เลือกพิมพ์ค าถามล่วงหน้า (Optional) 
4. กดปุ่ม “ส่งค าถาม”

ฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question)

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เมื่อถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรยีกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ
การประชุมเพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้ 

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
“เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด 

ทั้งในส่วนของจ านวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

13

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

ระหวา่งการประชมุ ผู้ถือหุน้สามารถสง่ค าถามไดล้ว่งหนา้

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 



ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอยา่งการแสดงผลการลงคะแนนเสยีง

14

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) 
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่

15

1

2

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  5



Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

