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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

        วนัท่ี 1 เมษายน 2556 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย  1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 

 2. รายงานประจําปี 2555  

 3.  ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 4.  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

 5. เอกสารท่ีต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ คําชีแ้จงวธีิการมอบฉนัทะและการลงทะเบียน 

 6. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 

 7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. 

 8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กําหนดให้มี

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2556 ในวันจันทร์ ท่ี 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2              

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 

ตามวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555 

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 19 

เมษายน 2555 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียด

ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 

ประชุมเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2555 ซึ่งได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2556 รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

ความเป็นมา  บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปีท่ี

ผา่นมา ซึง่ปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมนี ้ปรากฏตาม

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

 



2    
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

 
 

 
 
 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

และการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2555 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไมต้่องออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 

 รายงานของผู้สอบบัญชี   

ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ ซึ่งกําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบแสดง

ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดง

ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุ รวมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2555 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั และได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

   

สนิทรัพย์รวม 3,902 ล้านบาท 

หนีส้นิรวม 2,142 ล้านบาท 

รายได้รวม 4,868 ล้านบาท 

กําไรสทุธิ 731 ล้านบาท 

อตัราสว่นกําไรตอ่หุ้น 1.767 บาท/หุ้น 

 

 

โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจําปี 2555 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม

กบัหนงัสอืเชิญประชมุนีต้ามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2555  

ความเป็นมา  ตามนโยบายของบริษัทฯ ท่ีกําหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40 % ของกําไรสทุธิ 

(โดยมีเง่ือนไข) ซึง่จากงบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2555 บริษัทฯ มีกําไรประมาณ 731 ล้านบาท แต่เป็นรายได้อ่ืน ท่ีบริษัทฯได้รับจากบริษัทประกนัภยัจาก

เหตกุารณ์อทุกภยั และไมใ่ช่รายได้อนัเกิดจากผลประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงิน

ปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานของปี 2555  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 พิจารณา

อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานของปี 2555    
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การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 13 กําหนดให้กรรมการ

ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมด โดยกรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ จํานวน 4 ทา่น ดงันี ้

  1. นายพิทกัษ์ ศิริวนัสาณฑ์  รองประธานกรรมการ  

2. นายธีรศกัดิ์ สวุรรณยศ  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชอง เคว็น ซมั  กรรมการ 

4. นางพนูพรรณ ไชยกลุ  กรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ

และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี มีประวตัิการทํางานท่ีโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย ทัง้ได้ปฏิบตัิงานใน

ตําแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการและอนกุรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรให้เลือกตัง้กรรมการทัง้ 4 

ท่าน กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมลูและประวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏ

ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 

ความเป็นมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ อนัประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดบัความรับผิดชอบ ประสบการณ์ รวมทัง้การสร้าง

แรงจูงใจในการทํางานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน

แล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเทา่กบัปี 2555 โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้  

 ตําแหนง่ คา่ตอบแทน  

(บาท/คน/เดือน) 

เบีย้ประชมุ  

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 36,000 5,000 

กรรมการ 24,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 36,000 5,000 

กรรมการ 30,000 5,000 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(เฉพาะท่ีมาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เท่ากับปี 

2555 ตอ่ไป จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุ ตามมาตรา 90 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2556 

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพ่ือ

พิจารณานําเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน 

เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 เน่ืองจากมีความเห็นวา่ บริษัท สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ 

ยงั จํากดั เป็นบริษัทท่ีมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชี ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลมุและเป็นท่ียอมรับ

ในหลายประเทศ ซึ่งจะทําให้มาตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ อยู่ในระดบัสากล ตลอดจนท่ีผ่านมาได้

ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสมัพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 

ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ในปี 2556 จํานวน 1,875,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2555 อีกจํานวน 250,000 บาท เน่ืองจากบริษัทย่อย เอสเอส 

อาร์เอฟไอดี จํากัดเร่ิมมีการดําเนินธุรกิจ ทําให้มีรายการทางบญัชีเพ่ิมขึน้จากปีก่อน และมีรายช่ือผู้สอบบญัชี 

ดงันี ้นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3930) และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กุล 

(ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844) และ/หรือ นางสาวทิพวลัย์ นานานุวัฒน์ (ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3459)   
 

รายการ ปี 2556 ปี 2555 

 - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 1,420,000 1,420,000 

 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส  

(STARS USA) 

105,000 105,000 

 - การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทยอ่ย (SMT GE) 50,000 50,000 

 - การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทยอ่ย (SS RFID) 300,000 50,000 

รวม 1,875,000 1,625,000 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ 

ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2556 และกําหนดคา่ตอบแทนตามท่ีนําเสนอข้างต้น 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

   
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
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 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 

2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 13.00 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้า

ร่วมประชมุได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

ตน สามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6  

 ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและ  

ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ท่ีแนบมาตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7 โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ สว่น

หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. ท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ download ได้ท่ี www.starsmicroelectronics.com   

 ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัศกุร์ท่ี 19 เมษายน 2556 โดย

บริษัทฯ ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม   

ผู้ ถือหุ้นด้วย 

 เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ท่าน

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนําแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารท่ีมีแถบบาร์โค้ดท่ีแจกพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมนี)้ และ

หนงัสอืมอบฉนัทะมาแสดง เพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ ในวนัประชมุดงักลา่วข้างต้น 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            

 

 

(นายยรรยงค์  สวสัดิ์) 

                 เลขานกุารบริษัทฯ 

                                                    โดยคําสัง่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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สิ่งที่สง่มาด้วย  1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555 

ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 

 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรม

มณเฑียร ถนนสรุวงศ์ กรุงเทพมหานคร   

 

เร่ิมการประชุม 

 นางอารยา สลัเลขวิทย์ ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการประชุม ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บดันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้

ด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 321 ราย ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 144,237,153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.5729 ของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 417,196,985 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ภายหลงัจาก

เปิดการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเพ่ิมขึน้ จึงรวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 405 ราย ถือหุ้นรวม

ทัง้สิน้ 210,044,737 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.3467 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ) 

นายยรรยงค์ สวสัดิ์ กรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัทฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า นายสมนึก ไชยกุล ประธาน

กรรมการติดภารกิจสําคัญกระทันหันไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ จึงได้เรียนเชิญนายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์           

รองประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนัน้ได้กล่าวแนะนํา

กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระและท่ีปรึกษาของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ จํานวน 8 ทา่น  

 1. นายพิทกัษ์ ศิริวนัสาณฑ์  รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

 2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณา

     คา่ตอบแทน 

 3. นายประสาท ยนิูพนัธุ์          กรรมการ 

 4. นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ       กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 5. นายโตรุ อชิูโนะ   กรรมการ 

 6. นายชอง เคว็น ซมั          กรรมการ 

 7. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

 8. รศ.ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร

     ความเสีย่ง 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทาํหน้าที่นําเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชมุจํานวน 3 ทา่น 

 1. ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช   กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบัติการ

     และพฒันา  

 2. นายวิทยา ยศประพนัธ์  ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 3. นายชยัยศ ทวีรติธรรม  ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 2 ทา่น 

1. นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 

2. นางสาวอารดา พนัตาวงษ์ 

 

ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 1 ทา่น  

1. นายชยัพร โยคาวจร 

 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สาํนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 2 ทา่น 

1. นางกลุกนิษฐ คําศิริวชัรา  

2. นางอารยา สลัเลขวิทย์ (ผู้ดําเนินการประชมุ) 

 

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ทําการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือ

หุ้นและตรวจนบัผลการลงคะแนนเสยีงร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ 

จากนัน้ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายพิทกัษ์ ศิริวนัสาณฑ์ รองประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในท่ี

ประชมุกลา่วเปิดการประชมุ โดยนายพิทกัษ์ ศิริวนัสาณฑ์ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2555 และกลา่วเปิดการประชุม จากนัน้ได้มอบหมายให้ นางอารยา สลัเลขวิทย์ ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของ

บริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการประชมุตามวาระการประชมุตา่งๆ ตอ่ไป  

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการออกเสยีงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดงันี ้

1.  การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่

หรือรับมอบฉนัทะมา 

2.  ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ ทัง้นี ้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด 

3.  ในระหวา่งการประชมุผู้ดําเนินการประชมุจะเรียนถามในทกุๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดําเนินการประชุมจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่าผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น เอกฉันท์อนุมตัิ

ตามท่ีเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ดําเนินการประชุมจะขอให้ผู้ ท่ีประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง 

ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ในขณะท่ีลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมายถกู  ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องท่ีต้องการใน

บตัรลงคะแนนเสยีงท่ีแจกให้และขอให้ชมูือขึน้ เพ่ือให้พนกังานของบริษัทฯ เก็บบตัรมานบัคะแนน สาํหรับผู้ ท่ีไมค่ดัค้านหรือไม่

งดออกเสยีง จะถือวา่อนมุตัิตามวาระท่ีเสนอและไมต้่องลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสยีงท่ีไมเ่ห็น

ด้วย และ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการ

ลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

4.  สาํหรับผู้ ท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นอนมุตัิเห็นชอบในวาระนัน้ๆ  

5.  สาํหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารออกเสยีงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคดัค้าน หรืองดออกเสียง

ในใบมอบฉนัทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนจากใบมอบฉนัทะเพ่ือความ

สะดวกของผู้ เข้าร่วมประชุม แต่สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบ

ฉนัทะบริษัทฯ ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระเสมือนกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 
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6.  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในวาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้

กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้และสง่ให้พนกังานของบริษัทฯ เพ่ือนํามานบัคะแนน โดยในวาระนี ้

บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงก่อน แล้วจึงเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วยภายหลงั 

7.  ผู้ดําเนินการประชมุจะเป็นผู้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ี

นบัได้จะเป็นคะแนนเสยีงท่ีรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระ

จะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

8.  มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

- วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

- วาระท่ี  6 ต้องได้ รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ ากว่า  2  ใน 3  ของ จํานวนเสียงทั ง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

- วาระท่ี 2  เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไมต้่องลงมติ  

9.  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งช่ือและนามสกุล เพ่ือเป็นข้อมลูให้

บริษัทฯ 

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2554 

 ผู้ดําเนินการประชุม กลา่วว่า บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื่อวนัท่ี 29 

เมษายน 2554 จากนัน้ได้แจ้งแก้ไขคําผิดในรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 ท่ีได้สง่ไป

พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น หน้าท่ี 25 วาระท่ี 12 ในตารางท่ีแสดงรายละเอียดของคา่สอบบญัชี

ประจําปี 2554 เปรียบเทียบกบัปี 2553 สรุปได้ดงันี ้ 

รายการ ปี 2554 ปี 2553 

 - การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปี 910,000 

880,000 

860,000 

 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล (3 ไตรมาส) 510,000 

540,000 

510,000 

รวม 1,420,000 1,370,000 

ผลต่าง  50,000 

 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 

(3 ไตรมาส) 105,000 105,000 

 - การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทยอ่ย 

(SMT GE) 50,000 0 

รวม 1,575,000 1,475,000 

 

 จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามข้อสงสยัและประเด็นการแก้ไขรายงานการ

ประชมุดงักลา่ว  
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   เมื่อไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่วและไมม่ีการซกัถามอยา่ง

ใด ผู้ดําเนินการประชมุเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื่อวนัท่ี 

29 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 เห็นด้วย      167,865,890  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9979 

 ไมเ่ห็นด้วย            3,375  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0020 

 งดออกเสยีง         12,625 เสยีง 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 

ผู้ดําเนินการประชมุ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามท่ีได้เสนอ

ไว้ในรายงานประจําปี 2554 และกลา่วเรียนเชิญ นายพลศกัดิ์ เลิศพฒุิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ท่ีประชมุรับทราบ  

นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ รายงานตอ่ท่ีประชมุถึงผลการดําเนินงานในรอบปี 2554 โดยสรุป

ได้ดงันี ้ 

1. ผลกระทบจากมหาอุทกภยัในปี 2554 (The impact from Big Flooding in October 2011) 

 นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ ได้นําเสนอประมวลภาพเหตกุารณ์นํา้ทว่ม ความเสียหาย ขัน้ตอน

การดําเนินการป้องกนั รวมถึงสถานการณ์กอ่นและหลงันํา้ทว่ม โดยสรุประดบันํา้และเหตกุารณ์สาํคญัได้

ดงันี ้

 
 

  ความเสียหายจากมหาอุทกภยั ปี 2554 (The damages from the 2011 Big Flood) 

 October 15th 2011 Huge water volume flowed in SMT  

 (15 ต.ค. 2554 มวลนํา้มหาศาลเข้า SMT) 

 October 23rd 2011 Maximum Water Level at SMT   

 (23 ต.ค. 2554 ระดบันํา้สงูสดุหน้าตกึ SMT) 

      - Approx. 130.0 cm Height in the Production Floor  

    (ระดบันํา้สงู 130 ซ.ม.ในสายการผลติ)  

     - Approx. 164.5 cm Height at outside SMT Building   

    (ระดบันํา้สงู 164.5 ซ.ม.หน้าตกึ) 

      - Approx. 205.0 cm Height at outside SMT Factory  

    (ระดบันํา้สงู 205 ซ.ม. ณ ถนนหน้าบริษัทฯ) 

      Submerged Duration was 30 Days   

  (จํานวนวนัที่นํา้ทว่ม SMT ทัง้หมด 30 วนั) 

 November 16th 2011 was a Big Cleaning day  

 (16 พ.ย. 2554 ทําความสะอาดหลงันํา้แห้ง) 

 We all came back to work at our factory on December 6th 2011   

 (6 ธ.ค. 2554 พนกังานทกุคนรายงานตวักลบัเข้าทํางานและเร่ิมซอ่มแซมโรงงานตามแผนฟืน้ฟ)ู 

 Our Recovery Program for production floor will accomplish by April 30th 2012  

 (แผนฟืน้ฟ ูซอ่มแซมโรงงานและสายการผลิตจะแล้วเสร็จประมาณวนัที่ 30 เมษายน 2555) 
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2. ผลประกอบการปี 2554 และตัวเลขทางการเงนิ (2011 Financial Result and Financial Data) 

 

ผลประกอบการของปี 2554 

 นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ รายงานวา่ในปี 2554 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุประมาณ 

1,505 ล้านบาท ซึ่งเป็นความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุการณ์นํา้ท่วมโดยตรง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้

เรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยัจํานวน ประมาณ 2,000 ล้านบาท และได้รับชําระ

แล้วบางสว่น จํานวนประมาณ 500 ล้านบาท 

 
 

ข้อมูลทางด้านการเงนิ (Financial Performances) 

 31 Dec 08 31 Dec 09 31 Dec 10 31 Dec 11 

โครงสร้างเงินทนุ (Capital Structure)     

          - DE Ratio 2.84 1.58 1.12 1.03 

          - Gearing Ratio 1.51 0.58 0.55 0.21 

ความสามารถในการทํากําไร (Profitability)     

          - Gross Margin (%) 3.63% 3.65% 4.87% 4.09% 

          - Operating Margin (%) 2.67% 2.40% 3.54% 1.48% 

          - Profit Margin (%) (/Sales) 1.66% 2.42% 4.02% -19.84% 

 

 BUILDING: Ground floor of the Factory I and II. 

 (ตวัอาคารชัน้ลา่งของโรงงานที่ 1 และ 2) 

 Raw Material and Finished Goods on the ground floor. 

 (วตัถดุิบและสินค้าคงคลงัที่อยูช่ัน้ลา่ง) 

 Machines and Assembly lines at ground floor. 

 (เคร่ืองจกัรและสายการผลิตที่ไมส่ามารถเคลื่อนย้ายขึน้ในทีป่ลอดภยัได้) 

 Business interruption for 6-8 months. 

 (การหยดุชะงกัของธุรกิจไมส่ามารถทําการผลิตได้ครบสายการผลติประมาณ 6-8 เดือน) 
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อตัราผลตอบแทน (Return)     

          - Return on Asset (ROA) 5.38% 6.37% 12.00% -46.16% 

          - Return on Equity (ROE) 21.34% 19.49% 27.86% -96.36% 

 

3. ความเส่ียงในปี 2555 หลังเหตุการณ์มหาอุทกภยั (Year 2012 challenges) 

 

 
 

 
 

4. ภาพลักษณ์ของ SMT ภายหลังการฟ้ืนฟูจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย (SMT Outlook after Big 

Flooding in October 2011)    

 Impact from Government Policy such as 300 Baht minimum wage adjustment 

 (ผลกระทบจากการประกาศขึน้คา่แรงขัน้ตํ่าของรัฐบาลเป็น 300 บาทตอ่วนั) 

 SMT: Focus on High Efficient Assembly lines and avoid Labor Intensive Business    

 (ต้องปรับเปลี่ยนสายการผลิตและเคร่ืองจกัรเป็นแบบอตัโนมตัิ ซึง่จะมีการใช้แรงงานน้อยลง) 

 Overhead Expense is getting higher while EMS business is more competitive   

 (คา่ใช้จา่ยในการดําเนินการเพ่ิมสงูขึน้มาก ขณะที่การแข่งขนัในธุรกิจ EMS ก็มีมากขึน้เชน่กนั) 

       SMT: Lean Management implementing 

 (นําการบริหารแบบ Lean มาแก้ปัญหานี)้ 

 Technology Change Rapidly 

 (เทคโนโลยีในการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว) 

 SMT: Build up Good 3 mix, Product, Customer and Technology 

 (นํายทุธศาสตร์สร้างความสมดลุย์ 3 ด้านมาปฏิบตัิ เชน่ ผลิตภณัฑ์ ลกูค้า และเทคโนโลยี) 

 Weather the worldwide crisis in Europe, USA and Japan 

 (การฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ น) 

       SMT: Keep good relationship with current customers and extend our business into new markets, 

 Taiwan and other parts in Asia 

 (รักษาสายสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้าปัจจบุนั และมองหาธุรกิจในตลาดใหมใ่นกลุม่ประเทศในเอเชีย)  

 Fluctuation of USD/THB currency 

 (ความผนัผวนของสกลุเงินบาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐ) 

 SMT: Applying Financial Derivative & Natural Hedging  

 (ประยกุต์ใช้เคร่ืองมืออนพุนัธ์ทางการเงินและการทําเนเจอรัลเฮทจ่ิง เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้) 

 

 2011 Big Flood would badly impact to the Supply Chain System for EMS business 

 (ระบบหว่งโซอ่ปุทานด้านวตัถดุิบถกูทําลายโดยสิน้เชิงหลงัมหาอทุกภยัปี 2554) 

 SMT: To quick recovery and rebuild it better than before  

 (ต้องดําเนินการฟืน้ฟธูุรกิจให้กลบัสูส่ภาวะปกติและดีขึน้กวา่เดิมโดยเร็ว) 

 Thailand are losing its Competitive Advantage due to the Big Flood and Political turmoil  

 (ประเทศไทยสญูเสียความได้เปรียบในเชิงการค้ากบัคูแ่ข่งในตลาดโลกเน่ืองจากปัญหานํา้ทว่มและการเมือง) 

 SMT: To find its new “Selling Point” and differentiate its from the competitors 

 (ต้องค้นหาจดุเดน่ “Selling Point” ของการทําธุรกิจให้พบ เพ่ือสร้างความแตกตา่งกบัคูแ่ข่ง)  
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นายพลศกัดิ์ เลิศพฒุิภิญโญ นําเสนอภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ภายหลงัจากเหตกุารณ์นํา้ท่วม 

(SMT Outlook after Big Flood in Oct’ 2011) ท่ีจะแสดงออกสูภ่ายนอกสรุปได้ดงันี ้ 

 

 

 
 

นิยามของ “STARS” วิสยัทศัน์ และพนัธกิจหลกั แสดงได้ดงันี ้ 

 

3. Fast Insurance Claim: (การไดัรับเงนิค่าสินไหมชดเชยความเสียหายได้ทัง้หมดและรวดเร็ว)   

 3.1 Insurance Coverage for Two factories at total 3,850 Million Baht 

 3.2 Total damage due to flooding are at total around 2,xxx Million Baht 

 3.3 Received the interim payment from Insurers, at 500 Million Baht on 

4. Our new “Selling point”: (จุดเด่นใหม่ของการทาํธุรกิจหลังมหาอุทกภัย)  

  New Facility, New Machine, New Assembly lines  

 (ใหมห่มดทกุอยา่ง ตวัอาคารโรงงาน คลีนรูม เคร่ืองจกัรและสายการผลิต)  

5. Differentiation from other EMS: (ใช้จุดเด่นใหม่สร้างความแตกต่างกับคู่แข่งตลาด EMS)     

    First in Manufacturing Technology, focusing on Breakthrough Automation Assembly lines 

 (มุง่มัน่และเน้นที่จะเป็นผู้ นําในการเปลี่ยนแปลงใช้เคร่ืองจกัรลํา้ยคุในสายการผลิต)  

6. Business Diversification: (การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ เพื่อโอกาสทางธุรกิจใหม่)  

 SS RFID Co., Ltd. (for launching RFID Tag module into the world market) 

 (จดัตัง้บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิดผลิตภณัฑ์ RFID Tag ออกสูต่ลาดโลก) 

  Established Date: 20th February 2012 

  (จดทะเบียนไว้แส้วเม่ือวนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2555) 

  Registered Capital: 10 million Baht (paid up 2.5 million Baht) 

  (ทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชําระแล้ว 2.5 ล้านบาท) 

 SMT Green Energy Co., Ltd. (for Green energy generating) 

 (บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั เพ่ือผลิตพลงังานทดแทน) 

  The Solar project have been deferred due to the big flood in October 2011 

  (โครงการเก่ียวกบัพลงังานทดแทนได้ถกูพกัไว้ก่อน เน่ืองจากวิกฤตมหาอทุกภยัครัง้นี)้ 

1. Remaining World Class Customers: (รักษาฐานลูกค้ารายใหญ่ได้อย่างม่ันคง) 

   1.1 MMA Business customers (7 big Customers) - “Turn Key Solution“       

    1.2 IC Packaging business (5 customers) - “One Stop solution” 

2. Fast Recovery: (การฟ้ืนกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว) 

    Jan’12:  Started Back-End operations for MMA and IC Test Operations in the second floor. 

 Feb’12:  Started full MEMS Operations for Key customer.  

 Mar’12: Started mass production for HDD business gradually using the Band new machines. 

     Apr’12:  Production floor and its facility at First Floor are ready for Production again. 

 May’12: Recovery program is end and ready for ramping up.   
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กลุม่ของผลติภณัฑ์ แบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ MMA และ IC Packaging สว่นตวัโรงงาน 

สายการผลติ รวมทัง้ห้อง Clean room อยูใ่นระหวา่งการเร่งซอ่มแซมและปรับปรุงให้กลบัสูส่ภาพท่ีดีและ

ทนัสมยักว่าเดิม ปัจจุบนัมีพนกังานประมาณ 850 คน ประกอบด้วยทีมงานวิศวกรมากกว่า 120 คน 

นอกจากนี ้เครือข่ายธุรกิจของบริษัทฯ ยงัคงขยายออกไปทัว่โลกและยงัรักษาลกูค้าระดบัโลก (World 

class) ไว้ได้ตอ่ไป 

แผนการพฒันาผลติภณัฑ์ (Road Map) ของผลติภณัฑ์กลุม่ IC Packaging เป็นดงันี ้

 

 
 

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ นําเสนอแนวทางการพัฒนาเคร่ืองจักรซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงขึน้และมีการรวมสายการผลิตท่ีต้องใช้หลายขัน้ตอนให้เหลือเพียงหนึ่งขัน้ตอน ทัง้

ผลติภณัฑ์ในกลุม่ MMA Business และ IC Packaging 

บริษัทฯ จะดําเนินการฟืน้ฟแูละปรับปรุงโรงงานและสายการผลิตให้กลบัสูส่ภาพปกติแล้วเสร็จ

ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2555 และนบัแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2555 ผู้บริหารและพนกังานทกุคนจะ

ร่วมมือกนัทําให้บริษัทฯ ยืนหยดัได้อยา่งมัน่คงตลอดไป (“Stars Stands Strong”) 

   จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเด็นตา่งๆ ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้น

ได้สอบถามประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

 1. นายวสวุฒัน์ ปันวรนชุกลุ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

 

 1.1 ธุรกิจ RFID จะเร่ิมสายการผลติเมื่อใด 
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  นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ กลา่วว่าในปัจจุบนับริษัทฯ ดําเนินการผลิต Chip ให้กบัลกูค้าอยู่

แล้ว แต่ส่วน Tag Module นัน้คาดว่าเคร่ืองจักรจะเข้ามาและติดตัง้แล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม 

2555 และจะเร่ิมการผลติได้ในช่วงเดือน สงิหาคม 2555  

 

 1.2 ธุรกิจ RFID นัน้ ปัจจบุนัฐานลกูค้า คิดเป็นมลูคา่เทา่ไร 

  นายพลศกัดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กลา่วว่าปัจจุบนัมีลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ นจากหุ้นสว่น (Partner) 

แต่ยงัมีจํานวนไม่มากนัก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้วางแผนการตลาดและดําเนินการเพ่ิมช่องทางหา

ลกูค้ามาแล้ว 2-3 ปี ซึง่จะแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ผู้ ถือหุ้นทราบในโอกาสตอ่ไป 

 1.3 ข่าวลือท่ีว่าลกูค้าราย Western Digital จะย้ายฐานการผลิตไปท่ีประเทศมาเลเซียมีความเป็นไปได้

มากน้อยเพียงใด 

  นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ กลา่ววา่ Western Digital นัน้มีฐานการผลติอยูแ่ล้วทัง้ในประเทศ

มาเลเซียและประเทศไทย แต่สายการผลิตหลกัยงัคงอยู่ในประเทศไทย เน่ืองจาก Western Digital มี

โรงงานผลิตทัง้ในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอินและนิคมอตุสาหกรรมนวนคร และในปีท่ีผ่านมาได้ Take 

over บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม 304 

จงัหวดัปราจีนบรีุ อีกด้วย ทําให้มีสดัสว่นปริมาณการผลิตอยู่ในประเทศไทยประมาณร้อยละ 60 สว่นใน

ประเทศมาเลเซียจะผลติเพียงร้อยละ 40    

  

 2. นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียว ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาวบษุยา ศรีวงศ์เลียว ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้

สอบถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

 

 2.1 บริษัทฯ ใช้เงินสกลุใดในการดําเนินกิจการ ซึง่มกัจะมีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เมื่อ

เกิดเหตกุารณ์คา่เงินผนัผวน 

  นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ กลา่ววา่ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯนัน้ จะใช้เงินสกลุ ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นหลกั ไมว่า่จะดําเนินการซือ้วตัถดุิบจากประเทศใดหรือขายสินค้าไปท่ีประเทศ

ใด แม้แต่การทําธุรกรรมกับบริษัทลูกค้าท่ีมีฐานท่ีตัง้ในประเทศไทย ก็ต้องใช้สกุลเงิน ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (USD) แตก่ารชําระเงินจะต้องแปลงเป็นเงินบาท (THB)  

 

2.2 นโยบายการขึน้คา่จ้างขัน้ตํ่า 300 บาท มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ อยา่งไร 

 นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ กลา่ววา่ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2555 รัฐบาลได้ประกาศและบงัคบั

ให้ใช้ค่าจ้างขัน้ตํ่า 265 บาทในพืน้ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและจะปรับขึน้เป็น 300 บาทในวนัท่ี 1 

มกราคม 2556 ทําให้บริษัทฯ ต้องปรับเพ่ิมคา่จ้างจากเดิม 190 บาทให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ บริษัท

ฯ จึงได้พิจารณาปรับคา่จ้างให้แก่พนกังาน โดยพนกังานท่ีผ่านการทดลองงานแล้วจะได้รับค่าจ้างวนัละ 

305 บาท ซึ่งมีผลนบัแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2555 ท่ีผ่านมา โดยจะไม่สง่ผลกระทบต่อต้นทนุของบริษัทฯ 

มากนัก เพราะในอดีตท่ีผ่านมาบริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขัน้ตํ่าเสมอ อีกทัง้บริษัทฯ ได้

พิจารณาลดจํานวนพนกังานและใช้เคร่ืองจกัรมาทดแทนแรงงาน 
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2.3 เงินค่าสินไหมทดแทนท่ีจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนัน้ จะต้องถูกหักค่าความรับผิดส่วนแรก 

(Deductible) หรือไม ่

 นายวิทยา ยศประพันธ์ ผู้ อํานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า เงินค่าสินไหม

ทดแทนท่ีจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนัน้ จะได้รับเต็มจํานวนไม่มีการหักค่าความรับผิดส่วนแรก 

(Deductible) และไมม่ี Sub-limit 

 

3. นายสมเกียรติ สาลพีฒันา ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

 

3.1 การลดจํานวนพนกังานของบริษัทฯ มีการจ่ายเงินค่าชดเชยอย่างไรและจะใช้ระยะเวลาดําเนินการ

นานเทา่ใด  

 นายพลศกัดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาและดําเนินการปรับลดพนกังานไป

แล้วตัง้แตช่่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 ท่ีผา่นมา โดยมีการจ่ายเงินคา่ชดเชยตามอายงุานและเงินสินจ้าง

แทนการบอกกลา่วลว่งหน้าตามกฎหมายทกุประการ 

 

3.2 คา่เบีย้ประกนัภยัสาํหรับปี 2555 จะสงูขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมามากน้อยเพียงใด 

 นายวิทยา ยศประพนัธ์ กลา่วว่ากรมธรรม์ฉบบัปัจจุบนัของบริษัทฯ ยงัไม่หมดอาย ุและขณะนี ้

อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาเตรียมการเสนอคา่เบีย้ประกนัภยัของบริษัทประกนัภยั 

 

4. นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางวิไลพร เจิดจํานงวิทยากุล ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้กลา่ว

แสดงความเสยีใจสาํหรับเหตกุารณ์นํา้ทว่ม และได้สอบถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

 

4.1 ในปี 2555 นี ้บริษัทฯ มีแผนการลงทนุโดยใช้งบประมาณเทา่ใด 

 นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ กลา่ววา่บริษัทฯ มีแผนการจดัหาเคร่ืองจกัรเพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัร

เดิมท่ีได้รับความเสยีหายจากเหตกุารณ์นํา้ทว่ม โดยใช้เงินลงทนุประมาณ 1,200 ล้านบาท สว่นในธุรกิจ 

RFID นัน้ บริษัทย่อยซึ่งจดัตัง้ใหม่จะลงทนุร่วมกบัหุ้นสว่น (Partner) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ นําด้านธุรกิจ RFID 

จากประเทศญ่ีปุ่ น โดยเคร่ืองจกัรมีราคาประมาณ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในระยะเวลา 3 

ปี จะดําเนินการจดัซือ้เคร่ืองจกัรประมาณ 10 เคร่ือง 

 

4.2 บริษัทฯ คาดวา่ ROI ในปี 2555 จะมีอตัราประมาณเทา่ไรและจะมี Break-even Point ประมาณก่ีปี 

 นายชยัยศ ทวีรติธรรม ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ กลา่วว่าการลงทนุ

ในปี 2555 ไม่ใช่การเร่ิมโครงการหรือการเพ่ิมเติมสายการผลิตใหม่ แต่เป็นการเติมเต็มสายการผลิตท่ี

ได้รับความเสยีหาย ดงันัน้ ROI โดยภาพรวมจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 15-20  
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 นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ กลา่วเพ่ิมเติมวา่ โดยปกติในการลงทนุของบริษัทฯ จะมีการศกึษา

ความเป็นไปได้ในการลงทนุ (Feasibility Study) โดยกําหนดระยะเวลา Payback Periods ประมาณ 2 

ปี 

 

4.3 บริษัทฯ มีแผนการตลาดในธุรกิจ RFID อยา่งไร 

 นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ กลา่ววา่เคร่ืองจกัร 1 เคร่ืองสามารถผลติ RFID Tags ได้ประมาณ 

10 ล้านชิน้ต่อเดือน โดยในปีแรกนีบ้ริษัทฯ จะติดตัง้สายการผลิต 1 สายการผลิตก่อนและจะทยอย

เพ่ิมขึน้ในปีถดัๆ ไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปริมาณความต้องการของลกูค้า ซึ่งในช่วงเดือนแรกอาจทดลองผลิต

ประมาณ 1 ล้านชิน้ต่อเดือนก่อน ผลิตภณัฑ์จะถูกนําไปใช้ในธุรกิจห้างสรรพสินค้า คลงัสินค้า เพ่ือ

ตรวจสอบจํานวนความมีตวัตนและจําแนกประเภทหรือขนาดของสนิค้า จดัเป็นสนิค้าประเภท One-time 

use ทําให้ RFID Tags เป็นสนิค้าท่ีมีความต้องการใช้ในปริมาณมาก โดยตลาดใหญ่จะอยูท่ี่อเมริกาและ

ยโุรป 

 

4.4 ในปี 2555 นี ้บริษัทฯ จะมีการเพ่ิมทนุหรือไม ่ 

 นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ กลา่ววา่คาดวา่จะไมม่ีการเพ่ิมทนุในปี 2555 นี ้

 

5. นายอภิชิต เตชะวงศ์อนนัต์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่ากําลงัการผลิตปัจจุบัน เมื่อรวมเข้ากับ

เคร่ืองจกัรใหมท่ี่กําลงัจะเข้ามาจะทําให้ยอดขายโดยรวมของปี 2555 เป็นเท่าใดเมื่อเทียบกบัปี 2554 ท่ี

ผา่นมา 

 นายพลศกัดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า เน่ืองจากสายการผลิตจํานวนหนึ่งได้รับความเสียหาย

จากเหตกุารณ์นํา้ท่วม จึงไม่สามารถผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทยอยสัง่เคร่ืองจักรเข้ามา

ทดแทนแล้ว เช่น ในสายการผลิตผลิตภณัฑ์ MMA สําหรับ Hard Disk Drive นัน้ มีกําลงัการผลิต

ประมาณร้อยละ 40 และจะเพ่ิมกําลงัการผลติขึน้เร่ือยๆ จนถึงร้อยละ 100 ตามความต้องการของลกูค้า

ในช่วงปลายปี สว่นตวัเลขนัน้ยงัไมส่ามารถเปิดเผยได้ 

   เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใดอีก ผู้ดําเนินการประชุมจึงสรุปว่า ท่ีประชุมรับทราบ

รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ตามท่ีประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารได้นําเสนอ   

   มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ในรอบปี 2554 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2554 และ

รายงานของผู้สอบบัญชี 

นายวิทยา ยศประพนัธ์ นําเสนอรายละเอียดของงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุรวมทัง้รายงาน

ของผู้สอบบญัชี ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2554 หน้า 77-120 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยผลประกอบการในปี 2554 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยโดยเปรียบเทียบกบัปี 2553 สรุปได้ดงันี ้ 
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(หน่วย:ล้านบาท) 

รายการ 2554 2553 

สินทรัพย์รวม  2,065.65 4,453.57 

หนีส้ินรวม  1,047.19 2,349.10 

สว่นของผู้ ถือหุ้น  1,018.46 2,104.47 

รายได้รวม  7,623.20 13,282.23 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ  (1,504.58) 529.78 

อตัรากําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) (3.714) 1.433 

  

  จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเด็นตา่งๆ ปรากฏวา่มี     ผู้ ถือ

หุ้นได้สอบถามประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

 

 1. นายสมศกัดิ์ ศกัดิ์บรูณพงพา ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

 

 1.1 เหตกุารณ์นํา้ท่วมเกิดในช่วงปลายปี 2554 รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน แต่เหตใุดรายได้ 

(Revenues) กลบัลดลงไปมากกว่าคร่ึง กลา่วคือรายได้ของบริษัทฯ ปี 2554 จํานวน 7,584 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2553 ซึง่มีรายได้ 13,177 ล้านบาท  

 นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่าโดยปกติธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นัน้ จะมีช่วง High-season 

ประมาณไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ซึ่งปรากฏว่านํา้ท่วมในช่วงต้นไตรมาส 4 ทําให้ยอดขายไม่เป็นไป

ตามท่ีควรจะเป็น หากอยูใ่นภาวะปกติยอดขายอาจจะใกล้เคียงหรือเทียบเทา่กบัปี 2553 ได้ 

 

1.2 ในปี 2555 ช่วงไตรมาส 1 ซึ่งเป็นช่วง Low-season ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นัน้ การท่ีบริษัทฯ ยงัไม่

สามารถดําเนินการผลติได้เต็มท่ี ยอ่มไมม่ีผลกระทบถึงรายได้รวมของปี 2555 ใช่หรือไม ่ 

 นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ กลา่วเพ่ิมเติมว่าภายในคร่ึงปีแรกของปี 2555 บริษัทฯ จะยงัไม่มี

รายได้ท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน เน่ืองจากเคร่ืองจกัรท่ีสัง่ซือ้จะเร่ิมทยอยเข้ามาติดตัง้ในช่วง        ไตรมาส 3 

และการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรครัง้นี ้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ เน่ืองจากโรงงานต่างๆ ในประเทศไทยมี

ความต้องการซือ้เคร่ืองจกัรสงูมาก ปี 2555 นีจ้ึงน่าจะมีรายได้ท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมในไตรมาส 4 และปี 

2555 จะมีรายได้รวมน้อยกวา่ปี 2554 ท่ีผา่นมาอยา่งแนน่อน 

 

1.3 ความเสียหายจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนําเสนอนัน้ เป็นจํานวนใดระหว่าง 

1,572 ล้านบาทกบั 2,000 ล้านบาท  

 นายวิทยา ยศประพนัธ์ กล่าวว่าตวัเลขความเสียหาย 1,572 ล้านบาทท่ีปรากฏในงบกําไร

ขาดทนุนัน้เป็นตวัเลขตามมลูคา่ทางบญัชี แตต่วัเลขประมาณ 2,000 ล้านบาท เป็นมลูค่าความเสียหาย

จริงท่ีบริษัทฯ แจ้งขอรับเงินคา่สนิไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั 

 

1.4 สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีลดลงไปประมาณ 2,387 ล้านบาท เป็นสนิทรัพย์ใดบ้าง 
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 นายวิทยา ยศประพนัธ์ กลา่วว่าสินทรัพย์ท่ีลดลงไปนัน้เป็นสินทรัพย์ท่ีได้รับความเสียหายจาก

เหตุการณ์นํา้ท่วม ซึ่งจะถูกตัดออกจากบญัชี ได้แก่ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สต็อคสินค้า และ

อปุกรณ์สาํนกังานตา่งๆ 

 

 2. นายกิติชาติ การุณรัตนกลุ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ในปี 2554 รายได้ลดลงร้อยละ 42 ต้นทนุขาย

ลดลงร้อยละ 41 แตเ่หตใุดคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจึงเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 47  

  นายวิทยา ยศประพนัธ์ กลา่ววา่เมื่อพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการ จะเห็นได้วา่คา่ใช้จ่ายในการ

ขายไม่ได้เพ่ิมขึน้ แต่สว่นท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทในเครือซึ่งได้ใช้จ่ายเพ่ือการปรับปรุงการ

ดําเนินงาน  

  นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ก่อนนํา้ท่วม บริษัทฯ ได้ดําเนินแผนการเพ่ิม

ยอดขายและขยายตลาด จึงจําเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทในเครือ 

 

 3. นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียว ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาวบษุยา ศรีวงศ์เลียว ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้

สอบถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

 

 3.1 นอกจากประกนัภยัความเสียหายในทรัพย์สินของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มีการทําประกนัภยักรณี

ธุรกิจหยดุชะงกัหรือไม ่

  นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 

Interruption) ในวงเงินความเสียหาย 66 ล้านบาท ซึ่งกรมธรรม์นีจ้ะคุ้มครองเฉพาะค่าใช้จ่ายประจําท่ี

บริษัทฯ ต้องจ่ายไปเน่ืองจากธุรกิจหยดุชะงกั ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนการดําเนินการของบริษัทประกนัภยั 

บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้รับเงินคา่สนิไหมทดแทนในสว่นนี ้

 3.2 เงินค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทฯ จะได้รับมาจากบริษัทประกันภยันัน้ ถือเป็นรายได้ของปี 2555 ซึ่ง

อาจทําให้บริษัทฯ มีกําไรเพ่ิมขึน้ได้หรือไม ่ 

  นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ กลา่ววา่เงินคา่สนิไหมทดแทนท่ีบริษัทฯ จะได้รับอาจทําให้บริษัทฯ 

มีกําไรเพ่ิมขึน้ได้ เน่ืองจากตัวเลขความเสียหายทางบญัชี มีจํานวนน้อยกว่าความเสียหายท่ีบริษัทฯ 

เรียกร้องไป ทัง้นี ้ในการคิดคํานวณตวัเลขทางบญัชีของเคร่ืองจกัรสว่นใหญ่จะคิดค่าเสื่อมท่ี 10 ปี แต่

บริษัทประกนัภยัจะใช้วิธีคิดคํานวณแตกตา่งออกไป โดยอาจคิดค่าเสื่อมท่ี 12 ปี หรือ 15 ปี ขึน้อยู่กบัว่า

เคร่ืองจกัรผลติมาจากประเทศใด  

   เมื่อไมม่ีการซกัถามอยา่งใดอีก ผู้ดําเนินการประชมุ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุและ

บญัชีกําไรขาดทนุสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบญัชี  

   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบญัชีด้วยคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย     209,893,775  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9394 

 ไมเ่ห็นด้วย        127,087 เสยีง  หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0605 

 งดออกเสยีง        12,625 เสยีง 
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วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการคร่ึงปีแรกและอนุมัติงดจ่ายเงิน

ปันผลสาํหรับผลประกอบการคร่ึงปีหลังของปี 2554 

  ผู้ดําเนินการประชุม กล่าวว่า ตามนโยบายของบริษัทฯ ท่ีกําหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงิน       ปัน

ผลได้ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ (โดยมีเง่ือนไข) ซึ่งจากงบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนประมาณ 1,505 

ล้านบาท เน่ืองจากเหตุการณ์นํา้ท่วมในพืน้ท่ีจังหวดัพระนครศรีอยุธยาทําให้      บริษัทฯ ได้รับความ

เสียหายอย่างมาก ดงันัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2554 สาํหรับงวดคร่ึงปีหลงั 

  รวมทัง้ขอให้ท่ีประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการคร่ึงปีแรกของ

ปี 2554 ซึง่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 

83.25 ล้านบาท 

จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเด็นตา่งๆ ปรากฏวา่  ไม่มีการ

ซกัถามอย่างใดอีก ผู้ดําเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลสาํหรับผลประกอบการคร่ึงปีแรกและอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการคร่ึงปีหลงัของปี 

2554 ตามท่ีเสนอ 

    มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการคร่ึงปี

แรกและมีมติอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการคร่ึงปีหลงัของปี 2554 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 เห็นด้วย     210,017,487    เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9983 

 ไมเ่ห็นด้วย            3,375    เสยีง  หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0016 

 งดออกเสยีง         12,625   เสยีง 

 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 ผู้ดําเนินการประชมุ กลา่ววา่ ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้กรรมการต้อง

ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีในอัตราหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ จํานวน 4 ทา่น ดงันี ้ 

 1. นายสมนกึ ไชยกลุ  ประธานกรรมการ 

 2. นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ  กรรมการ  

 3. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 4. นายโตรุ อชิูโนะ                   กรรมการ 

 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ 

ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทํางานท่ีโปร่งใส ทัง้ได้

ปฏิบตัิงานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการและอนกุรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงได้มีมติให้เสนอต่อท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ทา่นกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  
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  ทัง้นีข้้อมลูและประวตัิสงัเขปของกรรมการทัง้ 4 ทา่น ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 ท่ีได้

สง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ในวาระนีจ้ึงขอผู้ ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ไปทัง้ท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงแต่งตัง้กรรมการแต่ละท่าน บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนน

เสยีงท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงก่อนและจะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วยภายหลงั 

จากนัน้ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเด็นต่างๆ 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นใด ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้

กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคลไป 

   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตาม

วาระ ดงันี ้

 

 (1) นายสมนึก ไชยกุล ได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ ด้วยคะแนนเสยีง 

 เห็นด้วย     209,879,775  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9983 

 ไมเ่ห็นด้วย           3,375  เสยีง  หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0016 

 งดออกเสยีง      150,337  เสยีง 

  

(2) นายพลศักดิ์ เลิศพุฒภิญิโญ ได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการด้วยคะแนนเสยีง 

 เห็นด้วย     209,893,775  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9420 

 ไมเ่ห็นด้วย       121,787   เสยีง  หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0579 

 งดออกเสยีง        17,925  เสยีง 

 

(3) รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสยีง 

 เห็นด้วย     209,893,775  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 

 ไมเ่ห็นด้วย                 0   เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ    0.0000 

 งดออกเสยีง        139,712 เสยีง 

 

 (4) นายโตรุ อูชิโนะ ได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ ด้วยคะแนนเสยีง 

 เห็นด้วย     209,879,775  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9983 

 ไมเ่ห็นด้วย           3,375  เสยีง  หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0016 

 งดออกเสยีง      136,337  เสยีง 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2555 
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  ผู้ดําเนินการประชุม กลา่วว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว โดยความเห็นของ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม

อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดบัความรับผิดชอบ

และประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการโดยให้คง

อตัราเดิมตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ได้มีมติอนมุตัิไว้  

  ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 

2554 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้มี

มติให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุตัิคา่เบีย้ประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงเฉพาะ

ท่ีมาจากกรรมการอิสระ จํานวนครัง้ละ 5,000 บาทด้วย  

  รายละเอียดเป็นไปตามท่ีปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้วและ

ตามท่ีปรากฏในสไลด์ ดงันี ้

  

 ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน  

(บาท/คน/เดือน) 

เบีย้ประชุม  

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 36,000 5,000 

กรรมการ 24,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 36,000 5,000 

กรรมการ 30,000 5,000 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(เฉพาะท่ีมาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

 

จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามข้อสงสยัและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีการ

ซกัถามอย่างใด ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 

2555 ตามท่ีได้นําเสนอ                     

  มติที่ประชุม ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการจ่ายค่าแทนตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 

ตามท่ีเสนอดงันี ้

 เห็นด้วย     209,897,525 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9299 

 ไมเ่ห็นด้วย        131,212 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0624 

 งดออกเสยีง        16,000 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0076 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2555 

   ผู้ดําเนินการประชมุ กลา่ววา่ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้

มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2555 และกําหนด
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คา่ตอบแทนสาํหรับผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตัง้ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3930 และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 

3844 และ/หรือ นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3459 แห่งบริษัท สํานกังาน 

เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2555 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมี

อํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ รวมทัง้งบการเงินรวม และในกรณี

ท่ีผู้ สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง 

จํากดั เป็นผู้มีอํานาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอ่ืนของบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

เป็นผู้ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 

ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

 

รายการ ปี 2555 ปี 2554 

- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 1,420,000 1,420,000 

- การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส 

(STARS USA) 

105,000 105,000 

 - การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทยอ่ย (SMT GE) 50,000 50,000 

 - การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทยอ่ย (SS RFID) 50,000 0 

รวม 1,625,000 1,575,000 

 

จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเด็นตา่งๆ เมื่อไมม่ีการซกัถาม

อย่างใด ผู้ดําเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บญัชี ประจําปี 2555 ตามท่ีได้นําเสนอ 

    มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี 

ประจําปี 2555 ตามท่ีได้นําเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 เห็นด้วย     210,028,737 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9983 

 ไมเ่ห็นด้วย           3,375 เสยีง  หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0016 

 งดออกเสยีง        12,625 เสยีง  

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

  

ประธานในท่ีประชมุ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัตา่งๆ โดยกรรมการและผู้บริหาร

ได้ตอบข้อซกัถามในเร่ืองตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้ 

1. นายสถิตย์ ธรรมสวยดี ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้
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1.1 ในปี 2554 สินค้ากลุ่ม MMA มีรายได้ลดลง โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการท่ีลูกค้าซึ่งผลิต

 ชิน้ส่วนให้ Blackberry มีคําสัง่ซือ้ลดลง ดังนัน้ บริษัทฯ จะยังคงเน้นผลิตภัณฑ์ทัชสกรีน (Touch 

 screen) ตอ่ไปหรือไม ่

 นายพลศกัดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กลา่วว่าสินค้าทชัสกรีน (Touch screen) นัน้เป็นสินค้าในกลุ่ม 

MMA ซึ่งเป็นกลุม่ท่ีทํารายได้สงูรองจาก HDD โดยทชัสกรีน (Touch screen) นัน้ ไม่ได้มีเพียงลกูค้าท่ี

ผลติชิน้สว่นให้ Blackberry รายเดียวเท่านัน้ แต่ยงัผลิตชิน้สว่นให้กบัผู้ผลิตโทรศพัท์มือถือยี่ห้ออ่ืนๆ อีก

หลายราย ดงันัน้บริษัทฯ จะยงัคงให้ความสําคญักบัการผลิตทชัสกรีน (Touch screen) ต่อไป อีกทัง้

เทคโนโลยีในการผลิตทชัสกรีน (Touch screen) นัน้ บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเคร่ืองจกัรบางสว่นท่ีใช้ใน

กระบวนการผลิตเอง โดยในปี 2555 บริษัทฯ จะเน้นลกูค้าในกลุ่มประเทศญ่ีปุ่ นและไต้หวนักลบัมา

เพ่ิมเติมอีก 

 

1.2 ในปี 2555 บริษัทฯ จะสามารถผลิตสินค้า TPMS ได้ทันตามความต้องการของลกูค้าหรือไม ่

 เน่ืองจากในปี 2555 นี ้กลุม่ประเทศยโุรปเร่ิมมีกฎหมายออกบงัคบัใช้แล้ว    

นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ กลา่ววา่แตเ่ดมิบริษัทฯ เป็น Supplier หลกัของลกูค้ากลุม่ 

ผลติภณัฑ์ TPMS แตเ่น่ืองจากเหตกุารณ์นํา้ทว่ม บริษัทฯ ไมส่ามารถผลติสนิค้าได้ ลกูค้าจึงได้รับ

ผลกระทบพอสมควร อยา่งไรก็ตาม การท่ีบริษัทฯ สามารถฟืน้ฟสูายการผลติให้กลบัสูภ่าวะปกติอยา่ง

รวดเร็วภายใน 2 เดือนหลงัจากนํา้ทว่ม ทําให้สามารถผลติสนิค้าให้แก่ลกูค้าหลกัของ บริษัทฯ 1 ราย 

ได้ตามปกติ สว่นลกูค้ารายอ่ืนๆ คาดวา่ประมาณเดือนมถินุายน 2555 จะกลบัมาผลติสนิค้าได้ตามปกติ

เช่นกนั   

 

1.3 ธุรกิจ RFID Tags สามารถสร้างรายได้คิดเป็นสดัสว่นเทา่ไรของรายได้ทัง้หมด 

นายพลศกัดิ์ เลิศพฒุิภิญโญ กลา่วว่าธุรกิจ RFID Tags จะเป็นรายได้ของบริษัทย่อย สว่นตวั

บริษัทฯ เองนัน้จะมีรายได้ไมม่าก แตจ่ะสามารถผลติสนิค้าในกลุม่ IC Packaging ป้อนให้แก่บริษัทย่อย

ได้ตอ่ไปในอนาคต ซึง่จะมีมลูคา่เพ่ิม (Value Added) คอ่นข้างสงู  

 

2. นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียว ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาวบุษยา ศรีวงศ์เลียว ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้

เสนอแนะในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

 

2.1 เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ท่ีเก่ียวกบัการเลอืกตัง้กรรมการ โดยมกีาร

 ลงคะแนนเสยีงในรูปแบบคะแนนสะสม (Cumulative Voting) ซึง่นา่จะทําให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมีสว่น

 ร่วมมากขึน้ 

 

2.2 เสนอแนะให้บริษัทฯ เพ่ิมช่องทางในการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้น โดยเป็นโทรศพัท์สายโดยตรง  

 นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ กลา่วขอบคณุสาํหรับข้อเสนอแนะและจะนําไปพิจารณา 

 ปรับปรุงตอ่ไป 
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3. นายสมศกัดิ์ ศกัดิ์บรูณพงษา ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้เสนอแนะและสอบถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

 

3.1 เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาเพ่ิมวงเงินประกันคุ้มครองการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business 

Interruption)  

 นายพลศกัดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า บริษัทฯ จะพิจารณาเพ่ิมวงเงินคุ้มครองการหยดุชะงัก

ของธุรกิจอยา่งแนน่อน แตข่ณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

 

3.2 การหกัคา่เสือ่มราคาของเคร่ืองจกัร โดยใช้ท่ีระยะเวลา 12 ปี หรือ 15 ปี นัน้นานเกินไป 

 นายพลศกัดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กลา่วว่าการหกัค่าเสื่อมราคาของเคร่ืองจักร โดยใช้ท่ีระยะเวลา 

12 ปี หรือ 15 ปี นัน้เป็นวิธีการคิดคํานวณของบริษัทประกนัภยั ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ แต่ในสว่น

ของบริษัทฯ นัน้ ในการคิดคํานวณเพ่ือการลงทนุจะคิดคา่เสือ่มท่ี 4 ปี หรือ 5 ปีเทา่นัน้ 

 

4. นายกิติชาติ การุณรัตนกลุ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามถึงความคืบหน้าของคดีความของบริษัทฯ ท่ีระบุ

ในรายงานประจําปี 2554 ว่าบริษัทฯ มีภาระผูกพนัและหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ในคดีท่ีถูกฟ้องร้อง

ประมาณ 200 ล้านบาท 

 นายประสาท ยนิูพนัธุ์ กรรมการ กลา่วว่าคดีฟ้องร้องดงักลา่วเป็นคดีอาญาฐานหมิ่นประมาท 

ซึ่งอดีตผู้บริหารท่านหนึ่งฟ้องร้องบริษัทฯ โดยศาลอทุธรณ์มีคําพิพากษายกฟ้องและขณะนีอ้ยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลฎีกา 

 

เมื่อท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามอยา่งใดอีก ผู้ดาํเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานฯกลา่วปิดการประชมุ 

ประธานฯได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุการดาํเนินการของบริษัทฯ ด้วยดี

ตลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 16.30 น. 

 

 

 

 

   ลงช่ือ                                           รองประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุ 

 (นายพิทกัษ์ ศิริวนัสาณฑ์) 

 

 

ลงช่ือ                                            บนัทกึรายงาน 

             (นายยรรยงค์  สวสัดิ)์ 

      กรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัทฯ 
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สิ่งที่สง่มาด้วย  3 

ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

1. นายพทิักษ์ ศิริวนัสาณฑ์     (อายุ 63 ปี) 

ตําแหนง่ในบริษัทฯ : รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนบริษัท สตาร์ส ไมโคร

อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ : กรรมการ  

การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาไฟฟ้า University of Detroit ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 26/2547 จากสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

ตําแหนง่อ่ืนในปัจจบุนั : ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ 

(ณ วนัท่ี 31 ม.ค. 56) 

: ร้อยละ 0.76 

 

2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ (อายุ 60 ปี)          

                                          

 

 

 

ตําแหนง่ในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัการาจี กรุงการาจี ประเทศ

ปากีสถาน 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 27/2547 จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตําแหนง่อ่ืนในปัจจบุนั : กรรมการ คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

 : กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่งบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

 : กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ 

(ณ วนัท่ี 31 ม.ค. 56) 

: ร้อยละ  0.008 
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3. นายชอง เควน็ซัม     (อายุ 61 ปี)  

 

ตําแหนง่ในบริษัทฯ : กรรมการ 

เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ : กรรมการ 

การศกึษาระดบัสงูสดุ : Diploma in Business Management, Singapore Institute of 

Management ,Singapore. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 74/2551  จากสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตําแหนง่อ่ืนในปัจจบุนั : กรรมการบริษัท Avon Holding Private Limited 

 : กรรมการบริษัท Midas Trust Private Limited 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ 

(ณ วนัท่ี 31 ม.ค. 56) 

: -ไมม่ี- 

 

 

4. นางพนูพรรณ ไชยกุล (อายุ 53 ปี) 

 

 

 

 

 

ตําแหนง่ในบริษัทฯ : กรรมการ 

เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ : กรรมการ 

การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 131/2553 จากสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

ตําแหนง่อ่ืนในปัจจบุนั : กรรมการบริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จํากดั 

  กรรมการบริษัท ชีวา ไรซ์ จํากดั 

  กรรมการบริษัท  กรีน นาวิทสั จํากดั 

  ประธานกรรมการบริษัท กลุภสัสรณ์ จํากดั 

  รองประธานบริษัท คย์ี สตาร์ พร๊อพเพอร์ตี ้ จํากดั 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ 

(ณ วนัท่ี 31 ม.ค. 56) 

: ร้อยละ 1.95 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 4 

 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 

 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่

ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น

ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุและเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 

เพ่ืออนมุตัิหรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั

ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอ่ืนทั่ว

ราชอาณาจกัร 

ข้อ 29. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ี

ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

 

การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน 

 ข้อ 26. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชุมก็

ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน

กําหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชุม ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะ

เข้าประชมุ  

ข้อ 27. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไมน้่อยกว่า 25 คน 

และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือ
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หุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนั

ระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไป

ยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน

กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี 

หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลอืกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน 

ข้อ 28. ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย

คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 

การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

  (ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั 

  (จ)  การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

  (ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อย

กวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิ

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ

ดําเนินธุรกิจอนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

ในการดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของ

บริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

ให้กรรมการแจ้งให้ทราบโดยมิชักช้าในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ท่ี

บริษัททําขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบจํุานวนทัง้หมดท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลง

ในระหวา่งรอบปีบญัชี 
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ข้อ 12. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

(3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง      

ชีข้าด 

ข้อ 13. ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะ

ออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจ

ถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิ ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน

หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ

นอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ี

จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

 

การจ่ายเงนิปันผล  

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่าม

มิให้แบง่เงินปันผล 

เว้นแตเ่ป็นกรณีของหุ้นบริุมสทิธิท่ีข้อบงัคบัระบไุว้เป็นการอ่ืน เงินปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร

พอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้

ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบีย้แก่

บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ได้กระทําภายใต้ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 37. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัท 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 5 

เอกสารท่ีต้องนํามาแสดงในวันประชุม คาํชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน  
 

เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1  กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

ให้แสดงเอกสารท่ีราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว

ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการ

เปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย  

1.2  กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมนี ้ (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้

กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและได้ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  

(ข)  สําเนาเอกสารท่ีราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง  

 (ค)  แสดงเอกสารท่ีราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1.1  

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1  กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

(ก)  แสดงเอกสารท่ีราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1.1  

(ข)  สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งได้ลงนามรับรองความถกูต้องโดย

ผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

2.2 กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

 (ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมนี ้(แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้

กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบ

ฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ   

(ข)  สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งได้ลงนามรับรองความถกูต้องโดย

ผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

 (ค)  สําเนาเอกสารท่ีราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้อง  

(ง) แสดงเอกสารท่ีราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1.1  

 

3. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

(ก) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 2.1 หรือ 2.2  
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(ข) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม  

1)  หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็น

ผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian  

ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน

นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 
การมอบฉันทะ  

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กําหนดไว้ 

(ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองกําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550) จํานวน 3 แบบ ดงันี ้ 

 • แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน  

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั  

 • แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (สามารถ download ได้ท่ี www.starsmicroelectronics.com) 

 

วิธีการมอบฉันทะ 

กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ้ 

1.  เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้ 

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  

1.2  ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ 

แบบ ข. หรือ แบบ ค.)  

2.  มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ตามท่ีบริษัทฯได้เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี ้คือ รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ รศ. ดร. กําพล               

ปัญญาโกเมศ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือทําเคร่ืองหมาย  

หน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทฯ ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

ดงักลา่ว  

3.  ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถกูต้องและมีผล

ผูกพันตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมา

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  
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4.  สง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ท่ีมีแถบบาร์โค้ด) มายงับริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ ภายในวันศุกร์ที่ 

19 เมษายน 2556 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชัว่โมงกรณีนํามาสง่ ณ สถานท่ีประชุมเพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ  

 
 * กรณี ท่ีเป็นคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดส่ง

หนงัสือมอบฉันทะ เพ่ือให้ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางโทรสาร 035-221-778 (ติดต่อ

สอบถามนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 035-221-777 ตอ่ 313)   

  

ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่าจํานวนท่ีตน

ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้นตามหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค.  

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ก่อนเร่ิมการประชุม ตัง้แต่เวลา 13.00 น.   

เป็นต้นไป ในวนัจนัทร์ ท่ี 22 เมษายน 2556 ณ ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ สิง่ท่ีสง่มาด้วย 8  

 

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น  

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป  

1. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยบตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่ง

หุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่

เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแต่เป็นการ

ออกเสยีงของ Custodian)  

2.  กรณีมอบฉนัทะ  

2.1  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบ

ฉนัทะ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  

2.2  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบ

ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด

นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 
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วาระเลือกตัง้กรรมการ  

สาํหรับวาระการเลอืกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 12 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนน

เสยีงเทา่กบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้นและกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป  

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานในท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้ 

1.  ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถาม

ความเห็นจากท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  

2.  เมื่อประธานท่ีประชุมสอบถามความเห็นแล้ว ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทําเคร่ืองหมาย  ในบตัร

ลงคะแนน โดยลงคะแนนตามความเห็นเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian 

ท่ีในหนงัสอืมอบฉนัทะกําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้  

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของท่ีประชมุ  

• กรณีอ่ืนๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะต้องเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อน

การลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว  

1.  หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด  

2.  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ 

และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกท่ีประชุมชั่วคราวก็ได้   

เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือเลอืกตัง้กรรมการ  

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

ประธานในท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนน

เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบั

คะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ  
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สิ่งที่สง่มาด้วย 6 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 

1. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  

อาย ุ49 ปี 

ท่ีอยูต่ิดตอ่ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 605-606 หมูท่ี่ 2 ตําบลคลองจิก 

อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : - ไมม่ี –    

 

2. รศ. ดร. กาํพล ปัญญาโกเมศ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

อาย ุ41 ปี 

ท่ีอยูต่ิดตอ่ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 605-606 หมูท่ี่ 2 ตําบลคลองจิก 

อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : - ไมม่ี –    
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สิ่งที่สง่มาด้วย 7 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) 

        เขียนท่ี................................................................... 

 วนัท่ี..................เดือน................................... พ.ศ. ................ 

 (1) ข้าพเจ้า........................................................................................... สญัชาต.ิ.......................................... 

อยูบ้่านเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ตําบล/แขวง................................................... 

อําเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์......................................... 

 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวน

ทัง้สิน้..........................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................................เสยีง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

  (1) ..................................................................... อาย.ุ..............ปี  ท่ีอยู.่............................................ 

ถนน....................................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต........................................ 

จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 

  (2)  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ อาย ุ49 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  หรือ 

  (3)  รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ41 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิรา

เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 

และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้มอบฉนัทะ 

                                         (                                                          ) 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                        (                                                          ) 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                        (รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์) 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                                   (รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ)                  

หมายเหตุ   

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   

(แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

      เขียนท่ี........................................................ 

 วนัท่ี................เดือน................................... พ.ศ. .................. 

 (1) ข้าพเจ้า............................................................................................... สญัชาต.ิ....................................... 

อยูบ้่านเลขท่ี...................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง................................................... 

อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย์................................................ 

 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวน

ทัง้สิน้..........................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................................เสยีง  

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

   (1) ...................................................................................อาย.ุ..............ปี ท่ีอยู.่................................ 

ถนน.........................................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต...................................................... 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์........................... หรือ 

  (2)  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  อาย ุ 49 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  หรือ 

  (3)  รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ 41 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิรา

เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 

และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2555 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2555 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   1. นายพทิักษ์ ศิริวนัสาณฑ์ 

    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 

    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

    3. นายชอง เควน็ ซัม 

    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

   4. นางพนูพรรณ ไชยกุล 

    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2556 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลง

หรือเพ่ิมเตมิข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน

หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้มอบฉนัทะ 

                                        (                                                          ) 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                         (                                                          ) 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                      (รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์) 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                                       (รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ)                  

                                         

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบ

ประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
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วา่ง 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข.  

 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวนัจนัทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึ

เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย    

วาระท่ี  .................................  เร่ือง  .......................................................................................  

        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เร่ือง  .......................................................................................  

        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 

        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 

        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 

        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เร่ือง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 

          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 

          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 

          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 

          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 


 



 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 

 

  
   

 

หอ้งเมจกิ 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่  

ถนนวิภาวดีรงัสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 

“SMT” 
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

605-606 หมูท่ี่ 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท์ 035-221-777  โทรสาร 035-221-778 

www.starsmicroelectronics.com 
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