
 

 
 

 

 

หนังสือบอกกลาวเชิญประชมุสามัญผูถือหุน 

ประจำป 2565 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 

เวลา 14.00 น. 

 

เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

โดย ถายทอดสด ณ หองประชุมของบริษัทสตาร สิทธิ โซลูชัน จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 486 โครงการพีเพิล พารค ถนนออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
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ท่ี  AGM/2565 

                 วันท่ี 30 มีนาคม 2565 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 

เรียน  ทานผูถือหุน  

  บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 

     2. รายงาน 56-1 One-Report สำหรับป 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) 

     3. ขอมูลเบ้ืองตนของกรรมการท่ีออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการ 

      (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 

    4.  หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และขอกำหนดคุณสมบัติกรรมการ

อิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 

     5.  หลักเกณฑการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 

     6. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทยอยท่ีใชผูสอบบัญชีรายเดียวกัน  

    (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

     7. หลักเกณฑ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

     8.  ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 

     9.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. 

    10. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

    11.  การใชรหัสคิวอาร (QR Code) สำหรบัการดาวนโหลดรายงานประจำป 2564 

    12. แบบขอรับรายงานประจำป 2564 

    13.  แผนท่ีของสถานท่ีประชุม 
 

  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 

2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดย ถายทอดสด ณ หองประชุมของบริษัทฯ 

เลขท่ี 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 ชั้นท่ี 3 หองเลขท่ี 302 ถนนออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมี

ระเบียบวาระการประชุม ดังตอไป 
 

วาระท่ี 1:   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล:  การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2564 ซ่ึงไดจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ไดจัดสงรายงาน

การประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเปนที่เรียบรอยแลว 

โดยบริษัทฯ ไดแนบสำเนารายงานการประชุมพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมครั้งน้ี (รายละเอียดปรากฏตาม

ส่ิงท่ีสงมาดวยลำดับท่ี 1) 

บริษัท สตาร สิทธ ิโซลชูั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 หองเลขที่ 302 ถนนออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท 02-121-7819 Website: www.starsitthisolution.com  เลขทะเบียนผูเสียภาษี 0107548000242 

http://www.starsitthisolution.com/
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2564 ไดบันทึกไว

ถูกตองตรงความเปนจริง จึงเห็นควรใหเสนอตอที ่ประชุมผูถือหุนเพื ่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ดังกลาว 

การลงมติ:     การพิจารณาวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2:   พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำป 2564 และแผนงานป 2565 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทฯ ไดสรุปผลการดำเนินงานท่ีผานมา และการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญของบริษัทซ่ึงเกิดขึ้นในรอบป 2564 ไว

ในรายงานประจำป 2564 ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) พรอมหนังสือบอกกลาวเชิญ

ประชุมครั้งน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทซ่ึง

เกิดขึ้นในรอบป 2564 และแผนธุรกิจป 2565 

การลงมติ:     เน่ืองจากเปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมตองออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 3:   พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และขอบังคับของ

บริษัท ขอ 40 กำหนดให “คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วัน

ส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ

คณะกรรมการตองจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นใหเสร็จกอนที่จะนำเสนอตอที่ประชมุผู

ถือหุน” 

      งบการเงินรวมของบริษัท สำหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 

ดังปรากฏในรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินท่ีไดจัดสงมาพรอมกันน้ี (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี

สงมาดวยลำดับท่ี 2. รายงานประจำป 2564 หัวขอ “รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) สรุป

สาระสำคัญไดดังน้ี           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2564 ป 2563 ป 2564 ป 2563 

สินทรัพยรวม  241.65 139.77 243.10 149.11 

หนี้สินรวม 23.83 85.33 23.75 94.36 

สวนของผูถือหุน 217.82 54.44 219.35 54.75 

รายไดรวม 101.17 28.41 101.89 28.41 

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ 12.99 (265.40) 14.20 (264.44) 

กำไร (ขาดทุน) ตอหุน (หนวย : บาท) 0.04 (0.98) 0.04 (0.98) 

หนวย : ลานบาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของ

บริษัท สำหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และ

ไดผานการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

การลงมติ:     การพิจารณาวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน  

      ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4:   พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำป 

    2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:  ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ตามขอบังคับบริษัท 

ขอท่ี 42 กำหนดให “หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน

สะสมอยูหามมิใหจายเงินปนผล” ทั้งน้ี บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสทุธิ 

ภายหลังการการหักทุนสำรองตาง ๆ ท้ังหมดแลว 

      นอกจากน้ี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และขอบังคับ

บริษัท ขอท่ี 43 กำหนดให “บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึงไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหา 

(5) ของกำไรสุทธิประจำป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอยกวา

รอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เทากับ 14.20 ลานบาท และมีผลขาดทุนสะสม 

426.25 ลานบาท บริษัทฯ จึงไมสามารถจัดสรรกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมายและจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

ได 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเปนทุน

สำรองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 

การลงมติ:     การพิจารณาวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

      และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5:   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ตามขอบังคับของ

บริษัท ขอท่ี 18 กำหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวน

หน่ึงในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะน้ัน ถาจำนวนกรรมการแบงใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดย

จำนวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตำแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขารับตำแหนง

อีกก็ได”  

      ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 มีกรรมการท่ีออกตามวาระ 2 ทาน ไดแก 

      1. นางสาวพัทธนันท  เพชรเชิดชู   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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      2. พลเอก ธนสร  ปองอาณา   กรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาถึงคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับ

แกไขเพิ ่มเติม ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาสรรหากรรมการเปน

รายบุคคลตามหลักเกณฑและวิธ ีการสรรหาบุคคลเพื ่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเปนกรรมการบริษัทฯ  

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลำดับท่ี 5) และความเหมาะสมที่จะเปนประโยชนตอการดำเนินงานของ

บริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณของกรรมการที่ตองการสรรหาใหมีความ

หลากหลายและสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอนางสาวพัทธนันท เพชร

เชิดชู และพลเอก ธนสร ปองอาณา กลับเขารับตำแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวากรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถวน

ตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณอยางกวางขวางในสาขาตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเปนประโยชนและชวยสนับสนุนใหธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ

ความสำเร็จ จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา

แตงต้ัง นางสาวพัทธนันท เพชรเชิดชู และพลเอก ธนสร ปองอาณาซ่ึงเปนกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขาดำรง

ตำแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง  

การลงมติ:          การพิจารณาวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1)  ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึง (1) หุนตอหน่ึง (1) เสียง 

           (2)  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน          

                                                   กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

                      (3)  บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกเปนกรรมการเทาจำนวน  กรรมการท่ี

จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน

หรือเกินจำนวนท่ีจะพึงมี ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

          ท้ังน้ี เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ในการเลือกต้ังกรรมการในครั้งน้ี จะ

เสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 

วาระท่ี  6:  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจำป 2565 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:      เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับบริษัท ขอท่ี 23 

กำหนดให “กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและ

ลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดย

อาจกำหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจำนวนท่ีแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะและจะกำหนดไวเปนคราว ๆ 

หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นก็ได นอกจากนี้กรรมการบริษัทมี

สิทธิไดรับเบ้ียเล้ียงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท” 
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      คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาหลักเกณฑกำหนดคาตอบแทนจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติ

หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคลองทางธุรกิจและ

ผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการแตละคน และเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทใหนำเสนอตอที่ประชุม

สามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับป 2565 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

 2565 2564 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  - ประธานกรรมการบริษัท 25,000 25,000 

  - กรรมการบริษัท 15,000 15,000 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

   - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

   - กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง 

   - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ 15,000 15,000 

   - กรรมการสรรและพิจารณาคาตอบแทนฯ 

     (เฉพาะกรรมการที่ไมใชผูบริหาร) 

10,000 10,000 

          คาตอบแทน 

      โดยรวมในอัตรารอยละหน่ึง (1) ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำป 2565 หลังจากหักเงินสำรอง        

                                      ตามท่ีกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติม) ท้ังน้ี วงเงินรวมคาตอบแทนท้ังหมดไมเกิน 2.6 ลานบาทตอป 

ความเห็นคณะกรรมการ:      คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และเห็น

ควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจำป 2565 ในรูปแบบ

เบี ้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จคณะกรรมการ ตามขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

รายละเอียดของคาตอบแทนกรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวยลำดับท่ี 6 

การลงมติ:         การพิจารณาวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

ท่ีมาประชุม 

วาระท่ี 7:   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชี ประจำป 2565 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:    เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับบริษัท ขอท่ี 37 

กำหนดให “การประชุมสามัญผูถือหุนประจำปทุกครั้งพึงพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชี

ประจำปของบริษัท”  นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนดให “บริษัทจดทะเบียนมีหนาท่ีหมุนเวียนผูสอบบัญชีที่ลงรายมือชื ่อใน

รายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเม่ือปฏิบัติงานมาแลว  7 รอบปบัญชี ไมวาจะติดตอกันหรือไม และตอง

มีการเวนวรรคอยางนอย 5 รอบปบัญชีติดตอกัน ผูสอบบัญชีรายดังกลาวจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชี

ของบริษัทจดทะเบียนได” 

        คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจำป 2565 โดยไดประเมินจากความเปนอิสระของ

ผูสอบบัญชี ทักษะความรู ความสามารถของทีมงานและประสบการณในการตรวจสอบอันเปนประโยชนตอธุรกิจท่ี

จะไดรับและความเหมาะสมของคาสอบบัญชีแลว จึงเห็นสมควรเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาเสนอ

หนวย : บาท 



       

หนา | 7 

 

ตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ัง บริษัท แกรนท ธอนตัน จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจำป 

2565 ดังมีรายชื่อผูสอบบัญชีดังตอไปน้ี 

       1) นายสมคิด    เตียตระกูล                           ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 2785 

           2) นางสาวกัญญาณัฐ          ศรีรัตนชัชวาลย                     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6549 

            3) นางสาวอมรจิตร             เบาหลอเพชร                        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 10853 

           4) นางสาวศรัญญา             อัครมหาพาณิชย                    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี9919 

            5) นางสาวลักษมี           ดีตระกูลวัฒน พล                   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี9056 

           6) นางสาวเกศินี   สระทองพูล                          ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 9262 

        โดยกำหนดใหผูสอบบัญชีขางตนคนใดคนหนึ่ง หรือผูสอบบัญชีทานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีจากบริษัท แกรนท ธอนตัน จำกัด เปนผูทำการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี สำหรับป 2565 ทั้งน้ี ขอมูล

เกี่ยวกับประวัติและประสบการณการทำงานของผูสอบบัญชีแตละทาน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลำดับท่ี 6 และ

กำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สำหรับป 2565 คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป รวม

ท้ังส้ิน 2,850,000 บาท  (สองลานแปดแสนหาหม่ืนบาทถวน)        

ความเห็นคณะกรรมการ:    คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอใหท่ีประชุม

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง 1) นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 2785 2) นางสาวกัญญาณัฐ       

ศรีรัตนชัชวาลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6549 3) นางสาวอมรจิตร เบาหลอเพชร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขท่ี 10853 4) นางสาวศรัญญา อัครมหาพาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 9919 5) นางสาวลักษมี            

ดีตระกูลวัฒนพล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่9056 6) นางสาวเกศินี สระทองพูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 

9262 จากบริษัท บริษัท แกรนท ธอนตัน จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจำป 2565 และ

พิจารณาคาสอบบัญชี สำหรับป 2565 ประกอบดวย คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำป 

รวมท้ังส้ิน 2,850,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 6)  

การลงมติ:       การพิจารณาวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรใหมีวาระอื่นๆ น้ี ไวในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เพื่อใหผูถือหุนได

ซักถาม หารือ รวมถึงใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผูปฏิบัติงานของบริษัทฯ  

  อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 (Record Date) ในวันพุธท่ี 30  

มีนาคม 2565  

  บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลาดังกลาว โดยทางบริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประชุมในครั้งน้ีบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.staruniversalnetwork.com) ต้ังแตวันท่ี 30 มีนาคม 2565 เพ่ือใหผูถือ

หุนมีโอกาสพิจารณาวาระตาง ๆ อยางเพียงพอ  การประชุมครั้งน้ีเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดย ถายทอดสด ณ หองประชุมของ

บริษัทฯ ภายใตกฎหมายและหลักเกณฑในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ดังน้ี 

- ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่อง การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

http://www.staruniversalnetwork.com/
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- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุม   

  ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2557 

- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- เรื่อง การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย 

- แถลงขาวทำเนียบรัฐบาล ผอนผันบริษัทในตลาดหลักทรัพยเล่ือนการประชุมผูถือหุน หรือประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือ ปองกัน

โควิด-19 ได โดยมี กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (กลต.) เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2563 

- FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป (ประชุม AGM) ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-

19 

  ทั้งน้ี ผูถือหุนทุกทานตองสงเอกสารยืนยันตัวตนตามหนังสือเชิญประชุมฯ มายังบริษัทฯ ภายในวันท่ี 26 เมษายน 2565 ท่ี Email: 

suphanich.l@staruniversalnetwork.com, surachat.l@staruniversalnetwork.com เม่ือบริษัทฯ ไดตรวจสอบรายชื่อผูถือหุนตามขอมูลปด

สมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุดที่ไดเปดเผยแลว และไดรับการอนุมัติทางบริษัทฯ จะสงชื่อผูใช ( USERNAME ) และรหัสผาน ( Password ) ไปยัง

อีเมลที่ไดสงมาแจงบริษัทฯ สำหรับใชในโปรแกรมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยระบบของ 

บริษัท โคโนวานซ จำกัด ซึ่งเปน ผูใหบริการที่สอดคลอง ตามขอกำหนด สพธอ. อยางไรก็ตามบริษัทฯ ขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะให

กรรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเขารวมประชุมระบบดวยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนตางๆ ตามเอกสารแนบทาย    

                                     ขอแสดงความนับถอื 

                      พัทธนันท เพชรเชิดชู 

                                                        (ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู) 

                        ประธานกรรมการบริษัท 

  

mailto:suphanich.l@staruniversalnetwork.com
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เอกสารแนบทาย 

จากสถานการณปจจุบันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือ COVID-19 บริษัทฯ มีความตระหนักและหวงใยตอความเส่ียง

ของการแพรระบาดและความปลอดภัยของผูถือหุน ที่เขารวมประชุมจึงไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนกิส (E- AGM) 

ซ่ึงเปนวาระการประชุมปกติตามหนังสือเชิญประชุมฯที่ไดจัดสงใหผูถือหุน โดยมีขั้นตอนดังนี ้

การเปดประชุมและการดำเนินการประชุม 

 บริษัทฯจะดำเนินการตามขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ตามสิ่งที่สงมาดวย 10 ในหนังสือเชิญ

ประชุมฯที่สงใหผูถือหุน 

การมอบฉนัทะใหกรรมการอิสระ ภายในวันที ่26 เมษายน 2565 

 บริษัทฯ ขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะให กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามส่ิงที่สงมาดวย 8 ทานใดทานหนึ่ง แทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง 

โดยใชหนังสือมอบฉันทะ ส่ิงที่สงมาดวย 9 ในหนังสือเชิญประชุมฯ 

การยืนยันตัวตนของผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะ  ภายในวันที ่26 เมษายน 2564 

 ผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะ ตองสงแบบแจงการประชุม และ เอกสารประกอบฯตามสิ่งที่สงมาดวย 9 ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อยืนยันตัวตนโดย

สแกนหรือถายรูปมายังบริษัทฯ ที่ Email: suphanich.l@staruniversalnetwork.com,  surachat.l@staruniversalnetwork.com 

การเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E- AGM meeting) 

1.ผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะ ตองเขาไปดาวนโหลดโปรแกรมในเว็บไซต www.conovance.com/download.php โดยระบบที่แนะนำ 

  สำหรับโปรแกรมที่ใชในการประชุม E- AGM meeting (ต้ังแตวันที่ 16 เมษายน 2565 เปนตนไป) 

  - คอมพิวเตอร /โนตบุก/แท็ปเล็ต *ที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows เทานั้น*: ระบบปฏิบัติการวินโดว XP/ 7/ 8/ 10 

  - อินเตอรเน็ตความเร็ว 3.0 Mbps 

2.ผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะ สามารถดาวนโหลดคูมือและวีดีโอการใชงานที่เว็บไซต www.conovance.com/support.php 

   (ต้ังแตวันที่ 16 เมษายน 2565 เปนตนไป) 

  -โดยระบบรองรับการเขารวมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบ มาดวยตนเอง และ การมอบฉันทะ “แบบ ข”     

    ตาม ส่ิงที่สงมาดวย 9  

การสงคำถามลวงหนา 

 ผูถือหุนสามารถสงคำถามลวงหนาที่เกี่ยวของตามแตวาระภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 เทานั้น โดยบริษัทฯจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวของในแตละ

ว า ระบ ั นท ึ ก ใน ร าย ง านกา รประช ุ มภ ายหล ั ง ก า รประช ุ ม เ ส ร ็ จ ส ิ ้ น  ที่  Email: suphanich.l@staruniversalnetwork.com.com, 

surachat.l@staruniversalnetwork.com โดยผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมฯในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามไดตามวาระที่

ประชุม 

ชองทางการตดิตอ 

1. ไปรษณีย: “เลขานุการบริษัท” เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 หองเลขที่ 302 ถนนออนนุช  แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพ 

10250 โทรศัพท 02 121 7819 

2. Email: suphanich.l@staruniversalnetwork.com 
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