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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท ซิลคิอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

 
 

 

วนั เวลา และสถานที่ 

             บริษทั ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2565 ข้ึนเม่ือวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ซ่ึง
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด ถ่ายทอดสดจาก Townhall ชั้น 3 บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ ธรรมสิริอนนัต ์ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ประธานคณะกรรมการบริษทั 
2. นางมลฤดี สุขพนัธรัชต ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายวฒิุพงศ*์ สุพนธนา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ 

4. นายสาโรจน*์ พรประภา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการ
ก ากบัดูแลกิจการ  

5. นายอภินนัท*์  ธนชยานนท ์ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
6. นายนยัวฒิุ วงษโ์คเมท กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเ ส่ียง กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและการก ากบัดูแลกิจการ 

7. นายบดินทร์* เกษมเศรษฐ ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเส่ียง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

8. นางสาวอรุณี* พนูทวี กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ี
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

กรรมการบริษัทท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอภิเนตร อูนากลู กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 

กรรมการบริษทัมีทั้งหมด 9 คน เขา้ร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 88.89%  
 

ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวปิยะนุช* ผูพ้ฒัน์ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
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ที่ปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายฐากร ทวีศรี บริษทั ลีเกิล เกทเวย ์จ ากดั 
2. นายสมชาย ขนัทะ บริษทั ลีเกิล เกทเวย ์จ ากดั 

 
 

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพนัธ์ 

1. นางสาวกทลี กระจ่างแสง เลขานุการบริษทั 
ผูจ้ดัการแผนกเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

2. นางสาวรวีวรณ ยนิหาญม่ิงมงคล ผูป้ระสานงานดา้นเลขานุการบริษทั 
3. นายสิรวิชญ ์ ประเสริฐวรกลุ ผูป้ระสานงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

 

*เข้าร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นายมานพ ธรรมสิริอนนัต ์ประธานคณะกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 
มอบหมายใหน้างสาวกทลี กระจ่างแสง เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผูด้  าเนินการประชุม”) 
โดยผูด้  าเนินการประชุมไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีมีอย่างต่อเน่ือง บริษทัไดต้ระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพของผู ้
ถือหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชุม รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอยา่งยิง่ บริษทัจึงไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบ
ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ 

 

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจง้ขอ้ปฏิบติัในการประชุม ไดแ้ก่ กติกา การนบัคะแนน และวิธีถามค าถามหรือแสดง
ความคิดเห็นในวาระต่างๆ ดงัน้ี 

 

1) ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือผูรั้บมอบฉันทะ จะต้องยืนยนัตัวตนเพื่อขอรับช่ือผูใ้ช้งาน 
(Username) และรหสัผ่าน (Password) ตามวิธีการท่ีบริษทัก าหนด โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมยินยอมปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุมดว้ยรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และท าการลงทะเบียน 
โดยการน าช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่นท่ีไดรั้บจากอีเมลอนุมติัเพื่อท าการลงช่ือเขา้ร่วมประชุม หรือยนืยนั
ตวัตนผ่านการขอรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม” ซ่ึงใน
ขั้นตอนน้ีจะถือวา่ ผูถื้อหุน้ท าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรียบร้อยแลว้ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุ้น
จะถูกนบัเป็นองคป์ระชุม 

 

2) การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลใน
แต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุมเม่ือมี
การนบัคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จส้ินตามล าดบั 

 

3) ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมี
ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะออก
เสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยเลือกวาระท่ีท่านตอ้งการ
ลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่มส าหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้ งหมด 4 ปุ่ม คือ 1.เห็นด้วย                     
(สีเขียว) 2.ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) 4.ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากท า
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การเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะถือว่าท่านเห็นดว้ย
กบัวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงไดจ้นกว่าจะมีการแจง้ปิดการ
ลงคะแนน โดยบริษทัใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที 

 

4) ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงออกจากจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียง “เห็นดว้ย”  การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
 

4.1)    วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไดแ้ก่ วาระท่ี 1,3,4,6 และ 7 ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะ
คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่านั้น โดยไม่รวม
คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง  

 

4.2)    วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระท่ี 5 บริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมท่ีออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

 

5) กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ รับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหก้ดเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดท่ีปุ่ม 
“สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ  

 

6) ผูถื้อหุ้นจะตอ้งอยูใ่นวาระการประชุมจนจบวาระ และจะตอ้งลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนจะปิด
ใหล้งมติในวาระนั้นๆ กรณีท่ีผูถื้อหุน้ออกจากหอ้งประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนท่ีจะปิดการลง
มติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดงักล่าว และคะแนน
เสียงจะไม่ถูกน ามานบัคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ อยา่งไรก็ตาม การออกจากท่ีประชุม หรือ log-out ใน
วาระใดวาระหน่ึงจะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุม 
และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 

 
 

7) วิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้
ผูเ้ข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความ
เหมาะสม โดยสามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 

 

7.1)    ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคส์อบถามผา่นทางขอ้ความ กรุณาเลือกเมนู “การถามค าถาม” จากนั้น
เลือกวาระท่ีตอ้งการถามค าถาม และท าการพิมพข์อ้ซกัถาม หรือความคิดเห็นของท่าน แลว้กด
ส่งค าถาม โดยบริษทัจะตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถามนั้นๆ  

 

7.2)    ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงค์สอบถามค าถามดว้ยขอ้ความเสียง กรุณาเลือกวาระท่ีตอ้งการถาม
ค าถาม จากนั้น กดปุ่ม “บนัทึกเสียง/ Record” แลว้ท าการถามค าถามดว้ยเสียง เม่ือถามค าถาม
เรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม “หยดุบนัทึกเสียง/Stop for Record” แลว้ท าการกดปุ่ม “ส่งค าถาม/Send 
Question” 

 

8) ผูถื้อหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้นั้น บริษทัไดน้ าคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความ
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

 

9) กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบติัตาม
ค าแนะน าท่ีได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ท่ีหมายเลข
โทรศพัท ์02-931-9139 
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10) หากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหว่างประชุม ท่านผูถื้อหุ้นจะไดรั้บอีเมลเพื่อกลบัเขา้สู่การประชุมผ่าน
ระบบส ารองต่อไป 

 
 

ผูด้  าเนินการประชุมแนะน ากรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม ผูส้อบบญัชี รวมทั้งท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงท า
หนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมในคร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความโปร่งใส 
พร้อมทั้งแจ้งเร่ืองท่ีบริษทัได้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
(Record date)  ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 ท่ีผ่านมา ท่ีไดมี้การระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ท่านผูถื้อ
หุน้รับทราบแลว้ 

 

ขณะเร่ิมการประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวน 34 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ทั้ งหมด 259,593,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.90% ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษทัจ านวน 
400,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 27 ซ่ึงมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัองคป์ระชุมว่า ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงใน
สามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงครบเป็นองคป์ระชุม 

 

ต่อจากนั้น ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมการประชุม และกล่าวเปิดประชุมเพื่อด าเนินการ
ประชุมตามล าดบัวาระท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมดงัต่อไปน้ี 

 
 

วาระท่ี 1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2564 
 ประธานฯ รายงานวา่ บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 
2564 และน าส่งตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัและน าส่งให้กบัผูถื้อหุ้น รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมในเอกสารแนบ 1 ของหนงัสือ
เชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งแก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้  
 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอ
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น อยา่งไรกดี็ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถาม
และแสดงความคิดเห็น  

 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ  
 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 1 โดยไดแ้จง้การลงมติในวาระน้ีว่า ตอ้งผ่าน
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม :   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 29 
เมษายน 2564 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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วาระท่ี 2    รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานผลการด าเนินงาน

ของบริษทัประจ าปี 2564 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษทัซ่ึงได้มีการสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2564 
รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงาน
ทางการเงินประจ าปี 2564 ในเอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

 บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2564 เป็นจ านวน 64 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนถึง 86% จากปีก่อนหนา้ ซ่ึงเป็น
การเติบโตแบบกา้วกระโดด เป็นผลมาจากความตอ้งการดา้นไมโครชิพท่ีเพิ่มสูงข้ึนของตลาด และ
การบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2564 รวม 421.7 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 25% จากปีก่อนหนา้ท่ี
จ านวน 337.9 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลประกอบการท่ีดีท่ีสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั จากการเติบโตเพิ่มข้ึนของ
ทุกกลุ่มผลิตภณัฑ์ ได้แก่ กลุ่ม Access Control และ Reader เติบโตข้ึน 41% กลุ่ม NFC และอ่ืนๆ 
เติบโตข้ึน 19% กลุ่ม Immobilizer เติบโตข้ึน 16% และกลุ่ม Animal ID เติบโตข้ึน 15% เม่ือเทียบกบั
ปี 2563 

 สดัส่วนของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑใ์นปี 2564 มีดงัน้ี                   
1) กลุ่ม Access Control และ Reader 41%  
2) กลุ่ม Animal ID 33%  
3) กลุ่ม Immobilizer 24%  
4) กลุ่ม NFC และอ่ืนๆ 2% 

 อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ 53% ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีสูง แมว้่าบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การ
ขาดแคลนวตัถุดิบและก าลงัการผลิตของโลกในปัจจุบนั รวมถึงตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน แต่บริษทั
ยงัคงมีการส่งมอบสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีการบริหารจดัการตน้ทุนและสินคา้คงคลงัท่ีดี รวมทั้งมี
การเจรจาปรับราคาขายใหอ้ยูใ่นท่ีระดบัท่ีเหมาะสม 

 สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ียืดเยื้อกว่าคาด 
ท าให้มีความจ าเป็นตอ้งมีการตั้งด้อยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เน่ืองจากโครงการพฒันาออกแบบ
สินคา้มีการขยายระยะเวลาออกไป 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 259,867,646 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 48,134 - 
บตัรเสีย -0- - 
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 ตามท่ีบริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินจากการเพิ่มทุน
ทั้งส้ิน 129.26 ลา้นบาท (ภายหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการเสนอขายหุ้นแลว้) บริษทั ขอรายงานความคืบหนา้การใชเ้งิน
เพิ่มทุนประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

 
 
 

 
 บริษทัมีการขยายธุรกิจออกไปยงัภูมิภาคต่างๆ มากยิ่งข้ึน จากฐานตลาดเดิมคือ สหภาพยุโรป จีน 

ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น เกาหลี และประเทศไทย โดยในปี 2564 มีการขยายธุรกิจและการตลาดไปยงัทวีป
อเมริกาและประเทศอินเดีย ซ่ึงไดรั้บสัญญาณทางธุรกิจท่ีดีในช่วงท่ีผา่นมา แมว้า่จะมีขอ้จ ากดัในการ
เดินทางเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 แต่บริษทักย็งัสามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่ไดก้วา่ 70 ราย 

 

 ในปี 2564 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดย
มุ่งเน้นให้สอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ เพื่อขบัเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่าง
มัน่คงและย ัง่ยืน สามารถสร้างผลตอบแทนให้ผูถื้อหุ้น และรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย โดยไดก้ าหนดกรอบการด าเนินดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนใน 3 มิติ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
- ดา้นเศรษฐกิจ: สร้างการเติบโตทางธุรกิจและผลตอบแทนอยา่งย ัง่ยนื 
- ดา้นสังคม: สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี และสร้างสงัคมท่ีย ัง่ยนื 
- ดา้นส่ิงแวดลอ้ม: ผลกัดนัองคก์รใหเ้ป็น “A low Carbon Company” 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

วตัถุประสงค์การใช้เงิน แผนการใช้ 
(โดยประมาณ) 

จ านวนเงินที่ใช้ไป 
ณ 31 ธ.ค. 2564 

จ านวนเงินคงเหลือ 
ณ 31 ธันวาคม  2564 

1. ลงทุนในเคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และซอฟตแ์วร์
ดา้นการออกแบบและทดสอบ 
ไมโครชิพ รวมถึงทรัพยสิ์นทางปัญญา  
เช่น สิทธิบตัร 

45.24 
(35%) 

12.78 
(10%) 

 
32.46 
(25%) 

2. ลงทุนหรือร่วมทุนในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบ
ธุรกิจดา้นการออกแบบและพฒันาวงจรรวม 
หรือมีนวตักรรมท่ีส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั 

38.78 
(30%) 

3.16 
(3%) 

 
35.62 
(27%) 

3. เงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจ 45.24 
(35%) 

22.41 
(17%) 

22.83 
(18%) 

รวม 129.26 38.35 90.91 
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 ในรอบปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทได้รับรางวัล “Top 20 Semiconductor Company in APAC” จาก
นิตยสาร Semiconductor Review ไดส้ร้างความภาคภูมิใจอยา่งมากใหก้บับริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร
และพนกังานทุกคน  

 ธุรกิจเซมิคอนดกัเตอร์มีแนวโนม้ในการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัก็มีการเติบโตท่ีสอดคลอ้งกบั
ภาคอุตสาหกรรมจากการเติบโตในทุกกลุ่มผลิตภณัฑแ์ละมีการรักษาระดบัของผลก าไรท่ีดี อยา่งไรก็
ดี สถานการณ์การขาดแคลนวตัถุดิบและก าลงัการผลิตในตลาดยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัอยา่งยิง่ยวด
ของบริษทั ซ่ึงส่งผลใหมี้ความยากล าบากในการจดัการสินคา้คงคลงั และการส่งมอบสินคา้แก่ลูกคา้ 
ซ่ึงบริษทัไดมี้การติดตามอย่างใกลชิ้ด นอกจากน้ี บริษทัยงัมุ่งเน้นในเร่ืองการจดัการตน้ทุนให้มี
ประสิทธิภาพ มีการเซ็นสัญญาระยะยาวกบัคู่คา้ท่ีส าคญั มุ่งเนน้การขยายตลาดใหม่ๆและผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ รวมถึงมีการลงทุนในการวิจยัในเทคโนโลยใีหม่ๆเพื่อสร้างการเติบโตธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

 ในปี 2565 บริษทัตั้งเป้าหมายในการเติบโตรายไดอ้ยู่ท่ี 4-8% โดยจะมีการรักษาระดบัอตัราก าไร
ขั้นตน้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัได ้และตั้งเป้าหมายในการลงทุนในการวิจยัและพฒันาอยูท่ี่ 25% ของ
รายไดร้วม 

 กลยุทธ์ของบริษทัเพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ประกอบดว้ย 4 ส่วนหลกั คือ การพฒันาบุคลากร การ
จดัการธุรกิจท่ีดี การพ ฒนาผลิตภณัฑใ์หต้อบสนองกบัตลาด และมุ่งมัน่ใหบ้ริษทัเป็นผูน้ าในเร่ืองเทต
โนโลย ี

 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นราย
ใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ  
 

ประธานฯ จึงไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมไดท้ราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 แลว้ 
จึงขอด าเนินการประชุมในวาระถดัไป เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม :   ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 
 
 

วาระท่ี 3    อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และขอ้ 41 ของขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงไดก้ าหนดให้คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน               
ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั  
 

ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางสาวอรุณี พูนทวี ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงาน
รายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม ซ่ึงงบการเงินของบริษทัประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดผ้า่นการ
ตรวจสอบและลงนามจาก นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 ของบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั รวมทั้งไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงินประจ าปี 2564
ในเอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้  
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ดว้ยเหตุน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงิน
ของบริษทัประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
 

นางสาวอรุณี พูนทวี ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น อยา่งไรกดี็ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ 
 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 3 โดยไดแ้จง้การลงมติในวาระน้ีว่า ตอ้งผ่าน
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มติท่ีประชุม :   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 260,359,070 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 16,087 - 
บตัรเสีย -0- - 
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วาระท่ี 4    พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียด

ของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานว่า บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัทุนส ารองต่างๆ ทั้งหมดแลว้ ทั้งน้ีบริษทัอาจพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีก าหนดไวไ้ด ้โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพ
คล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรหรือเหมาะสม ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้
ถือหุน้ของบริษทั 
 

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานปี 2564 ต่อผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.0430 บาทต่อหุน้ คิดเป็น
เงินจ านวนทั้งส้ิน 17,200,000 บาท (สิบเจ็ดลา้นสองแสนบาทถว้น) และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปัน
ผล (Record date) ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

 
 

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น อยา่งไรกดี็ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ 
 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 4 โดยไดแ้จง้การลงมติในวาระน้ีว่า ตอ้งผ่าน
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม :   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ตามท่ี
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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วาระท่ี 5    พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และการก ากบัดูแลกิจการ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ 
รายงานวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 14 ซ่ึงก าหนดใหก้รรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี
จากบริษทั ซ่ึงค่าตอบแทน ไดแ้ก่ เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนใด 
อยา่งไรก็ดี ค่าตอบแทนกรรมการ ควรสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทั หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่านและควรมีการทบทวนทุกปี 
 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ไดผ้่านการพิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบั
ภาระหนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือมีขนาดใกลเ้คียงกนั รายละเอียดปรากฏตามขอ้มูลค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2565 ในเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งแก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 
 

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

*กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคร้ัง จะไดรั้บเบ้ียประชุม 
20,000 บาท/คร้ัง 
**กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ 
***กรรมการท่ีมีการด ารงต าแหน่งตั้งแต่สองต าแหน่งข้ึนไป จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะต าแหน่งท่ีสูงกวา่เท่านั้น 

 
 
 
 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 260,359,070 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 16,087 - 
บตัรเสีย -0- - 

ต าแหน่ง รายเดือน เบีย้ประชุม/คร้ัง หน่วย 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 40,000 15,000 บาท 
กรรมการอิสระ* 30,000 10,000 บาท 
กรรมการบริษทั** (ตวัแทนผูถื้อหุน้รายใหญ่) 20,000 10,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการบริหาร*** 20,000 10,000 บาท 
กรรมการบริหาร** - - บาท 
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            ค่าตอบแทนอ่ืน  
               – ไม่มี – 
 

อตัราค่าตอบแทนใหม่ จะเร่ิมท่ีผลบงัคบัใชห้ลงัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
 

 
 

เปรียบเทียบกบัข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

* กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั      
** ประธานและคณะกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บค่าตอบแทนส่วนท่ีเป็นรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น 

*** กรรมการทุกคนท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการยอ่ยอ่ืนๆ ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุม 
 

นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ 
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น อยา่งไรกดี็ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ 
 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 5 โดยไดแ้จง้การลงมติในวาระน้ีว่า ตอ้งผ่าน
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม :   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามท่ีเสนอ                      
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง รายเดือน เบีย้ประชุม/คร้ัง หน่วย 
ประธานกรรมการบริษทั 20,000 - บาท 
กรรมการบริษทั* 20,000 - บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ** 30,000 - บาท 
กรรมการตรวจสอบ** 20,000 - บาท 
ประธาน/กรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง*** - 10,000 บาท 
ประธาน/กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน*** 

- 10,000  

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 260,359,070 99.9938 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 16,087 0.0062 
บตัรเสีย -0- - 
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วาระท่ี 6    พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2565 
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกทลี กระจ่างแสง ผูด้  าเนินการประชุม เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดของ

วาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ี
ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ในอตัราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด กรรมการท่ีอยุใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 

ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอค าถาม วาระการประชุม และช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้นั้น 
บริษทัขอแจง้ให้ทราบว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอค าถาม วาระการประชุม และช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการในการประชุมคร้ังน้ีแต่อยา่งใด 
 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานว่า ปัจจุบันบริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 9 คน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งรวม 3 คน ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีออกจากวาระตามอตัราหน่ึงในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

การคดัเลือกกรรมการไดผ้่านการพิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และการก ากบัดูแลกิจการแลว้ ซ่ึงไดพ้ิจารณาคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษทัอย่าง
ครบถว้นแลว้ ส าหรับกรรมการอิสระนั้น ไดพ้ิจารณาแลว้วา่ เป็นผูท่ี้สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัและหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วน
ไดเ้สียซ่ึงเป็นกรรมการท่ีถึงคราวท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
เพื่อเลือกตั้งกรรมการดงัมีรายช่ือต่อไปน้ีท่ีพน้จากต าแหน่งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
 

ที ่ ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นางมลฤดี     สุขพนัธรัชต ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายสาโรจน์  พรประภา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบั
ดูแลกิจการ 

3. นางสาวอรุณี  พนูทว ี กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการบริหาร  
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

โดยกรรมการทั้ง 3 คน เป็นผูที้มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์กบับริษทั และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ส าหรับกรรมการอิสระนั้น เป็นผูท่ี้สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษทัและหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดปรากฏตามรายช่ือและขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการ
เสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญ
ประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งแก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 
 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นราย
ใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ 
 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมช้ีแจง้เก่ียวกบัลงมติ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ผูด้  าเนินการประชุมได้เชิญกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3 คน ดงัรายช่ือ
ขา้งตน้ออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราว  

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6 โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้ งเป็น
รายบุคคลและแจง้การลงมติในวาระน้ีว่า ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม :   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีครบก าหนด
ออกตามวาระประจ าปี 2565 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงประกอบดว้ย 
 

1. นางมลฤดี     สุขพนัธรัชต ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. นายสาโรจน์  พรประภา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบั
ดูแลกิจการ 

 

โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  
 
 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 255,659,070 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 4,716,087 - 
บตัรเสีย -0- - 
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3. นางสาวอรุณี  พนูทว ี กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการบริหาร  
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเชิญกรรมการทั้ง 3 คนดงัรายช่ือขา้งตน้ กลบัเขา้มาในท่ีประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 

วาระท่ี 7    พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
ประธานฯ มอบหมายให้ นางมลฤดี สุขพนัธรัชต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ าเสนอ

รายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม) และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 29 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ของบริษทัทุกปี โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีเดิมอีกกไ็ด ้
 

โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 

 
 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 256,159,070 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 4,216,087 - 
บตัรเสีย -0- - 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 256,159,070 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 4,216,087 - 
บตัรเสีย -0- - 
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ที ่ ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นางสุวิมล                 กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2982   และ/หรือ 
2. นายจุมพฏ                ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7645   และ/หรือ 
3. นายนพฤกษ ์             พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7764   และ/หรือ 
4. นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5599 

 
 
 

ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีในนามบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ประจ าปี 2565 โดยก าหนดใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนจากบริษทั สอบ
บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้ 
 

 

ผูส้อบบญัชีและบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์
หรือรายการท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั รายละเอียด
ปรากฏตามขอ้มูลประวติัและประสบการณ์ของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ในเอกสารแนบ 5 
ของหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งแก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 
 
 

ทั้งน้ี ไดก้ าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 1,750,000 บาท ซ่ึงไม่รวมค่าบริการ
อ่ืน (non-audit fee) ท่ีบริษทัจะจ่ายตามจริง ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 เปรียบเทียบกบัปี 2564 และ 2563 ดงัน้ี 
                                                                                                                                                                                  (หน่วย: บาท)                            

ประเภทค่าตอบแทน 
 

ปีที่ 2565 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2564 ปี 2563 

ค่าสอบบญัชีรวม 1,750,000 1,670,000 1,740,000 
 

นางมลฤดี สุขพนัธรัชต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น อยา่งไรกดี็ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 

 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ 
 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 7 โดยไดแ้จง้การลงมติในวาระน้ีว่า ตอ้งผ่าน
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม :   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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วาระท่ี 8    พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
ประธานฯ รายงานว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

การขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมจะกระท าไดโ้ดยผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
 

 

อยา่งไรกต็าม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมครบถว้น
แลว้ ระเบียบวาระน้ีเป็นพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯ ไม่มีการพิจารณาเร่ืองใดๆ เพิ่มเติม ดงันั้น ประธานฯ จึงเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการสอบถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 
 

นางสาวยินดี ฤตวิรุฬห์ ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามถึงเหตุผลในการปรับ
เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565  
 

นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ 
ช้ีแจงวา่ การปรับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 เป็นการปรับอตัราค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัอตัรา
ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนัของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
เน่ืองจากอตัราค่าตอบแทนเดิมนั้นเร่ิมใชเ้ม่ือปีพ.ศ. 2559 ตั้งแต่ช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ และจากผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทซ่ึงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง พิสูจน์ได้ว่า 
คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ตั้งใจ มีศกัยภาพในการผลกัดนับริษทัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้การปรับค่าตอบแทน
กรรมการในคร้ังน้ี นอกจากเป็นการปรับอตัราค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือมีขนาด
ใกลเ้คียงกนัแลว้ ยงัเป็นการส่งเสริมขวญัและก าลงัใจต่อกรรมการในการปฏิบติังานอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 260,359,070 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 16,087 - 
บตัรเสีย -0- - 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุก
ท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ีและกล่าวปิดประชุม 
 

หลงัจากเร่ิมการประชุมไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะทยอยมาลงทะเบียนเพื่อ
เขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระเพิ่มเติมจนถึงวาระท่ี 8 จ านวน 39 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 260,375,157 หุ้น คิดเป็น 
65.09% ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 
 

ปิดประชุมเวลา 15.29 น. 
 

            ลงช่ือ .....................................................  ประธานท่ีประชุม 
                  (นายมานพ ธรรมสิริอนนัต)์ 
 
 

            ลงช่ือ .....................................................  เลขานุการบริษทั และ ผูต้รวจทาน                             
                 (นางสาวกทลี กระจ่างแสง) 
 
 
                                                                  ลงช่ือ ......................................................  ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                 (นางสาวรวีวรรณ ยนิหาญม่ิงมงคล)     


