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 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 
        วนัที� 1 เมษายน 2558 
 
เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิ�งที�สง่มาด้วย  1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 
 2. รายงานประจําปี 2557  
 3.  ข้อมลูของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อแตง่ตั 0งเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ 

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมลูประกอบการพิจารณาเลอืกตั 0งกรรมการอิสระ 
 4.  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
 5. เอกสารที�ต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ คําชี 0แจงวธีิการมอบฉนัทะและการลงทะเบียน 
 6. ข้อมลูของกรรมการอิสระที�บริษัทฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
 7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
 8. แผนที�สถานที�จดัประชมุ 
 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กําหนดให้มี
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัจนัทร์ที� 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั 0น 2     
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น ถนนวิภาวดีรังสติ  แขวงหลกัสี� เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง ๆ 
ตามวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี 0 

 
วาระที0 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2557 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 28 
เมษายน 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด รวมทั 0งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 
ประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2557 ซึ�งได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
การลงมติ วาระนี 0ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที0 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
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ความเป็นมา  บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัที�เกิดขึ 0นในรอบปีที�
ผา่นมา ซึ�งปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมนี 0 ปรากฏตาม
สิ�งที�สง่มาด้วย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
และการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัซึ�งเกิดขึ 0นในรอบปี 2557 เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
การลงมต ิวาระนี 0เป็นวาระเพื�อทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไมต้่องออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที0 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ 9นสุดวันที0 31 ธันวาคม 2557 และ 
 รายงานของผู้สอบบัญชี   

ความเป็นมา เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ ซึ�งกําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุประจําปี สิ 0นสดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีก่อนเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุ รวมทั 0งรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ 0นสดุ ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2557 ที�ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี 0   
สนิทรัพย์รวม 3,513 ล้านบาท 
หนี 0สนิรวม 1,714 ล้านบาท 
รายได้รวม 9,158 ล้านบาท 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (116) ล้านบาท 
อตัราสว่นกําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (0.265) บาท/หุ้น 
 
โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจําปี 2557 ของบริษัทฯ ซึ�งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุนี 0ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 
การลงมติ วาระนี 0ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที0 4  พิจารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2557  

   ความเป็นมา  ตามนโยบายของบริษัทฯ ที�กําหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40 % ของกําไรสทุธิ      
(โดยมีเงื�อนไข) ซึ�งจากงบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ 0นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 
บริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ขาดทุน) สุทธิประมาณ (116) ล้านบาท และบริษัทฯยังคงมีขาดทุนสะสมคง
เหลอือยู ่ดงันั 0น คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นวา่ สมควรงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 
2557  

 



   3  

 
 

  

 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณา 
อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานของปี 2557  

 
การลงมติ วาระนี 0ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที0 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั 9งกรรมการแทนกรรมการที0ครบกาํหนดออกตามวาระ 

ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 13 กําหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั 0งหมด โดยกรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั 0นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ�งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีครั 0งนี 0 มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ จํานวน 4 ทา่น ดงันี 0 

1. นาย สมนกึ ไชยกลุ  กรรมการ 
2. นาย พลศกัดิM เลศิพฒุิภิญโญ กรรมการ  
3. นาย โตรุ อชิูโนะ   กรรมการ 
4. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

   
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ให้นําเสนอกรรมการ 2 ท่าน เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั 0ง
กรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ�ง ดงันี 0  
 

1. นาย สมนกึ ไชยกลุ  กรรมการ 
2. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการทั 0ง 2 ทา่น เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี มี
ประวตัิการทํางานที�โปร่งใส ทั 0งได้ปฏิบตัิงานในตําแหน่งหน้าที�ในฐานะกรรมการและอนกุรรมการได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา จึงเห็นควรให้เลอืกตั 0งกรรมการทั 0ง 2 ท่าน กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�ง โดยข้อมลูและ
ประวตัิของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อ ปรากฏตาม สิ�งที�สง่มาด้วย 3 
 
การลงมติ วาระนี 0ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 
 

วาระที0 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 
ความเป็นมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ อนัประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดบัความรับผิดชอบ ประสบการณ์ รวมทั 0งการสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน
แล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเทา่กบัปี 2557 โดยมีรายละเอียด  
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

 ตําแหน่ง คา่ตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

เบี 0ยประชมุ  
(บาท/คน/ครั 0ง) 

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 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
(เฉพาะที�มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 
กรรมการ 0 5,000 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เท่ากับปี 
2557 ตอ่ไป จนกวา่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี�ยนแปลงเป็นอยา่งอื�น  
การลงมติ วาระนี 0ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั 0งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชมุ ตามมาตรา 90 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ. 2551) 
 

วาระที0 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั 9งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2558 
ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื�อ
พิจารณานําเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณาแต่งตั 0งผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน    
อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 เนื�องจากมีความเห็นวา่ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นบริษัทที�
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชี ตลอดจนมีเครือขา่ยครอบคลมุและเป็นที�ยอมรับในหลายประเทศ ซึ�งจะ
ทําให้มาตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ อยู่ในระดบัสากล ตลอดจนที�ผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าที�ตรวจสอบ
บญัชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเสนอค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี ในปี 2558 จํานวน 
1,840,000 บาท เพิ�มขึ 0นจากปี 2557 จํานวน 40,000 บาท และมีรายชื�อผู้สอบบญัชี ดงันี 0  

นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4501 และ/หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร           
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 
5313  
 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 
 - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 1,535,000 1,495,000 
 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส  
   (STARS USA) 

105,000 105,000 

 - การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทยอ่ย (SMT GE) 50,000 50,000 
 - การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทยอ่ย (SS RFID) 150,000 150,000 

รวม 1,840,000 1,800,000 
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 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้
ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั 0งผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2558 และกําหนดคา่ตอบแทนตามที�นําเสนอข้างต้น 
การลงมติ วาระนี 0ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

   
วาระที0 8  พิจารณาเรื0องอื0นๆ (ถ้ามี)  
 
 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันจันทร์ที0 27 เมษายน 
2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั 9น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั0น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี0 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตั 0งแต่เวลา 13.00 น. ผู้ ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ตน สามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายชื�อและรายละเอียดในสิ�งที�สง่มาด้วย 6  
 ผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและ  
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที�แนบมาตามสิ�งที�สง่มาด้วย 7 โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึ�งเท่านั 0น สว่น
หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั 0งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ download ได้ที� www.starsmicroelectronics.com   
 ทั 0งนี 0 ขอความร่วมมือจากท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัศกุร์ที� 24 เมษายน 2558 โดย
บริษัทฯ ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุม   
ผู้ ถือหุ้นด้วย 
 เพื�อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ 0น จึงขอให้ท่าน
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนําแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที�มีแถบบาร์โค้ดที�แจกพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมนี 0) และ
หนงัสอืมอบฉนัทะมาแสดง เพื�อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ ในวนัประชมุดงักลา่วข้างต้น 
 

นอกจากนี 0 เพื�อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ด ีบริษัทฯได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมทั 0งเอกสารประกอบการประชมุในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.starsmicroelectronics.com) เป็นการลว่งหน้า 
เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที�จะได้รับข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารจากบริษัทฯ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

 
 

(นายยรรยงค์  สวสัดิM) 
                 เลขานกุารบริษัทฯ 

                                                    โดยคําสั�งของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

สิ�งที�สง่มาด้วย  1 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 

ของ 
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที0 
 ประชมุเมื�อวนัจนัทร์ที� 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั 0น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั�น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี� เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
เริ0มการประชุม 
 นางกุลกนิษฐ คําศิริวชัรา ที�ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ที�เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 และแจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า บดันี 0 มีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมทั 0งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั 0งสิ 0น 199 ราย ถือหุ้นรวมทั 0งสิ 0น 183,781,998 หุ้นคิดเป็นร้อย
ละ 43.943ของจํานวนหุ้ นที�จําหน่ายแล้วทั 0งหมดของบริษัทฯ จํานวน 418,227,763 หุ้ น ครบองค์ประชุมตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิดการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ�มขึ 0นจึง
รวมเป็นจํานวนทั 0งสิ 0น 259 รายถือหุ้นรวมทั 0งสิ 0น 203,105,168 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 48.5633 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่าย
แล้วทั 0งหมดของบริษัทฯ) 

นายยรรยงค์ สวัสดิM เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัทฯ ผู้ บริหาร ผู้ สอบบัญชี ที�ปรึกษา
กฎหมายอิสระ และที�ปรึกษาของบริษัทฯ ที�เข้าร่วมประชมุ ดงันี 0  

 
กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ จํานวน 8 ท่าน  
1. นายสมนกึ ไชยกลุ                     ประธานกรรมการ 
2. นายพลศกัดิM เลศิพฒุิภิญโญ       กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
3. นายประสาท ยนิูพนัธุ์ กรรมการ 
4. นายโตรุ อชิูโนะ กรรมการ 
5. นางพนูพรรณ ไชยกลุ กรรมการ 
6. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
7. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน 
8. รศ.ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยง 
 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ที0จะทาํหน้าที0นําเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชมุจํานวน 3 ท่าน 
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 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 
 

 1. ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช   กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร(สายงานปฏิบติัการ
     และพฒันา) 
 2. นายโกศล สารพดัโชค   รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (สายงานซพัพลายเชน) 
 3. นายวิทยา ยศประพนัธ์  (รักษาการ) รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร(สายงานการเงิน-การบริหาร) 
 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 2 ท่าน 
1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
2. นางสาวอารดา พนัตาวงษ์ 
 
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุจํานวน 1 ท่าน 
1. นางสาวสนุนัท์ วงศ์มทุธาวณิชย์ 

 
ที0ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 1 ท่าน  
1. นายชยัพร โยคาวจร 
 
ที0ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จํากัด เข้าร่วมประชุม

จํานวน 2 ท่าน 
1. นางกลุกนิษฐ คําศิริวชัรา  
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา 
 
เจ้าหน้าที0จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 2 ท่าน 
1.  นายมนญูเชษฐ์ ตนัติจิราภรณ์ 
2.  นายธารินทร์ โชคสขุสวุรรณ์ 
 
บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ทําการตรวจสอบการลงทะเบียน

ของผู้ ถือหุ้นและตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียงร่วมกบัที�ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ 
จากนั 0น เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ�งเป็นประธานในที�

ประชมุกลา่วเปิดการประชมุ โดยนายสมนกึ ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที�เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้ นประจําปี 2557 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั 0นได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา ที�ปรึกษา
กฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการประชมุตามวาระการประชมุตา่งๆ ตอ่ไป  

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชี 0แจงรายละเอียดเกี�ยวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ สรุป
ได้ดงันี 0 
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1.  การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันั 0น ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นที�
ถืออยู่หรือรับมอบฉนัทะมา 

2.  ผู้ ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั 0น ทั 0งนี 0 ในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นครั 0งนี 0ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด 

3.  ในระหว่างการประชุมผู้ ดําเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ถ้าไมมี่ผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ผู้ ดําเนินการประชุมจะสรุปวาระนั 0นๆ ว่าผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น 
เอกฉันท์อนุมติัตามที�เสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ ดําเนินการประชุมจะขอให้ผู้ ที�ประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที�ได้แจกให้ในขณะที�ลงทะเบียนโดยกาเครื�องหมายถูก � ลงใน
กรอบสี�เหลี�ยมในช่องที�ต้องการในบตัรลงคะแนนเสียงที�แจกให้และขอให้ชูมือขึ 0น เพื�อให้พนกังานของบริษัทฯ เก็บบตัร
มานบัคะแนน สําหรับผู้ ที�ไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสียง จะถือวา่อนมุติัตามวาระที�เสนอและไมต้่องลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที�ไมเ่ห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั 0น หกัออกจากจํานวนเสียงทั 0งหมดที�
เข้าร่วมประชมุหรือออกเสียงลงคะแนน เพื�อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

4.  สําหรับผู้ ที�ไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวา่ท่านอนมุติัเห็นชอบในวาระนั 0นๆ  
5.  สําหรับผู้ รับมอบฉันทะที�ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคดัค้าน หรืองด

ออกเสียงในใบมอบฉนัทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไมต้่องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนจากใบมอบ
ฉันทะเพื�อความสะดวกของผู้ เข้าร่วมประชุม แต่สําหรับผู้ รับมอบฉันทะที�ผู้ มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียง
ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะบริษัทฯ ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระเสมือนกบัผู้ ถือหุ้น
ที�มาประชมุด้วยตนเอง 

6.  เพื�อให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลที�ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที� 5 เรื�องพิจารณา
เลือกตั 0งกรรมการแทนกรรมการซึ�งออกจากตําแหน่งตามวาระนั 0น บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นทั 0งที�ประสงค์จะลงคะแนนเห็น
ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที�ได้แจกให้และส่งให้พนกังานของบริษัทฯ เพื�อนํามา
นบัคะแนน โดยในวาระนี 0 บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนที�ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน แล้วจงึเก็บบตัรลงคะแนน
เสียงที�เห็นด้วยภายหลงั 

7.  ผู้ ดําเนินการประชมุจะเป็นผู้แจ้งให้ที�ประชมุทราบถงึผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน
เสียงที�นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที�รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชุมทั 0งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 
โดยในแตล่ะวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนั 0นๆ 

8.  มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นครั 0งนี 0 ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 0 
- วาระที� 1 วาระที� 3 ถึงวาระที� 5 และวาระที� 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จํานวนเสียงทั 0งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
- วาระที�  6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั 0งหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 
- วาระที� 8  ต้องได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 0งหมดของผู้ ถือ

หุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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- วาระที� 2  เป็นวาระแจ้งเพื�อทราบจงึไมต้่องลงมติ  
9.  กรณีที�ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ�มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื�อและนามสกุล เพื�อเป็น

ข้อมลูให้บริษัทฯ 
หลงัจากนั 0น ผู้ ดําเนินการประชมุ กลา่วดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี 0 

 
วาระที0 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 
 

 ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื�อ
วนัที� 22 เมษายน 2556 โดยบริษัทฯได้จดัส่งสําเนารายงานการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดงักล่าวแล้วเสร็จ
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด รวมทั 0งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 
จากนั 0นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็การแก้ไขรายงานการประชุม
ดงักลา่ว  

   เมื�อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการ
ซกัถามอย่างใด ผู้ ดําเนินการประชุมเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว  

 
   มตทิี0ประชุม ที�ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื�อ

วันที� 22 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี 0 

  
เห็นด้วย 191,534,565 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 
 

ผู้ ดําเนินการประชมุ ขอให้ที�ประชมุพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที�ได้
เสนอไว้ในรายงานประจําปี 2556 และกล่าวเรียนเชิญ นายพลศักดิM เลิศพุฒิภิญโญ ประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ที�ประชมุรับทราบ  

นายพลศกัดิM เลิศพฒิุภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร รายงานวา่ เนื 0อหาในการนําเสนอ
มีสาระสําคญั 3 เรื�องดงันี 0     
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1) Year 2013 Performance Report  
(รายงานผลประกอบการ ปี 2556) 

2) Year 2013 Accomplishment 
(สรุปผลงานในปี 2556) 

3) Year 2014 Challenges 
ความท้าทายในปี 2557 

(1) Year 2013 Performance Report (รายงานผลประกอบการ ปี 2556) 
ผลประกอบการของบริษัทฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sales and Service Revenue: ยอดขายในปี 2556 ทั 0งปีบริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที�
ประมาณ 7,652 ล้านบาท เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2555 ซึ�งเป็นปีที�บริษัทฯกําลงัฟื0นฟูจากภาวะอทุกภยั บริษัทฯได้
ปรับรายได้จากการขายและบริการมาใกล้เคียงกบัปี 2553 สําหรับปี 2557 นี 0บริษัทฯได้ประมาณการรายได้จากการ
ขายและบริการอยู่ที�ประมาณ 8,000 ล้านบาท 

 
หลงัจากนั 0น นายพลศกัดิM เลิศพุฒิภิญโญ ได้แสดงรูปกราฟแท่ง (Chart) แสดง Net Profit ของบริษัทฯ 

ย้อนหลงัไปประมาณ 7 ปีดงันี 0 
 
 
 
 
 
 
 
นายพลศกัดิM เลิศพุฒิภิญโญ รายงานว่า ปีที�บริษัทฯประสบกบัเหตกุารณ์อทุกภยัในปี 2554 นั 0น บริษัทฯมี

ผลขาดทนุรวมประมาณ (1,505) ล้านบาท จากนั 0นในปี 2555 บริษัทฯมีผลกําไรสทุธิรวมประมาณ 730 ล้านบาท ซึ�ง
รายได้สว่นใหญ่เป็นรายได้จากการเคลมประกนัภยั  
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สําหรับปี 2556 บริษัทฯมีกําไรสุทธิ (Net Profit) ประมาณ 136 ล้านบาท เป็นรายได้จากการเคลม
ประกนัภยัสว่นหนึ�ง และรายได้จากผลประกอบการของบริษัทฯสว่นหนึ�ง และคาดวา่บริษัทฯจะมีกําไรสทุธิที�เพิ�มมาก
ขึ 0นในปีถดัไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Operating EBITDA:  นายพลศกัดิM เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า ในช่วงครึ�งปีแรกของปี 2556 แสดงตวัเลขติด
ลบอยู่   แต่มีการปรับตวัดีขึ 0นโดยในช่วงครึ�งปีหลงัของปี 2556 มีตวัเลขเป็นบวก และคาดว่าไตรมาสถดัๆไปตวัเลข 
Operating EBITDA จะปรับตวัดีขึ 0นเรื�อยๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเงนิทุน (Capital Structure): ตวัเลขทั 0ง 3 อตัราส่วนนี 0ไม่ว่าจะเป็น DE ratio และ Current ratio 
มีอตัราส่วนที�ดีขึ 0น สว่น Gearing ratio เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี 0ยที�บริษัทฯต้องจ่ายให้กบัสถาบนัการเงินปรับตวัลดลง
เหตเุพราะในปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายดอกเบี 0ยให้กบัสถาบนัการเงินไปเป็นเงินประมาณ 30 ล้านบาท 
 
(2) Year 2013 Accomplishment (สรุปผลงานในปี 2556)  
 

นายพลศกัดิM เลิศพฒิุภิญโญ รายงานวา่ สําหรับการเรียกร้องเงินคา่สินไหมชดเชยความเสียหาย ณ วนัที� 30
ธนัวาคม 2556 สรุปได้ดงันี 0  
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นายพลศกัดิM เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ โดยสรุปบริษัทฯได้รับเงินค่าสินไหมจากบริษัทประกนัภยัเต็มจํานวน
แล้วในส่วนที�เกี�ยวกับทรัพย์สินของ SMT รวมทั 0งสิ 0น 1,691.77 ล้านบาท ซึ�งบริษัทฯได้นําเงินที�ได้รับนี 0มาปรับปรุง
กิจการ ติดตั 0งเครื�องจกัรสายการผลิตตา่งๆ และเตรียมปัจจยัพื 0นฐานพร้อมเดินหน้าผลิตตอ่ไปในอนาคต 
 

1. Implement “Turn Key Service” and “One Stop Shop Destination” Program 
(การให้บริการ แบบครบวงจร เพื0อให้ลูกค้าได้รับบริการครบในแหล่งเดียว)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลิตภัณฑ์ของ SMT (SMT’s Product Groups and Its Turn Key Service): สินค้าและบริการหลกัของบริษัทฯ 
(Product Category) ยงัคงแบ่งประเภทตามชนิดผลิตภณัฑ์หลกัๆ ได้ 2 กลุม่ธุรกิจ ดงันี 0 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
1.  กลุ่ม Microelectronics ( Microelectronics Module 
Assembly) หรือ MMA  
ผลิตและประกอบชิ 0นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ประเภท : 
- PCBA/FPC assembly using the PTH, SMT, COB, FOB, 

COG Technologies. 
- Box Build Business  

Set Top Box, IPTV, Android TV Box.  
   (Capacity :  10 Million units/month) 
  

Hard Disk Control Board 
Bluetooth Module  
Set Top Box (STB) for Digital TV เป็นต้น 
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นายพลศกัดิM เลิศพฒิุภิญโญ กลา่วตอ่วา่ ลกูค้าของบริษัทฯต้องการการบริการที�ครบวงจร สนิค้าและบริการ

หลกัของบริษัทฯ (Product Category) ยงัคงแบ่งประเภทตามชนิดผลิตภณัฑ์หลกัๆ ได้ 2 กลุม่ธุรกิจ สําหรับกลุม่
ผลิตภณัฑ์ MMA บริษัทฯมีการทําธุรกิจ Box Build Business เป็นสินค้าสําเร็จรูปครบวงจร การทํา Box Build 
Business นี 0จะทําให้บริษัทฯมี Gross Margin ที�สงูขึ 0น เพราะรายได้สว่นหนึ�งจะเป็นรายได้จากการจดัหาวตัถดิุบใน
ระบบซพัพลายเชนถือเป็นจดุแข็งของบริษัทฯ   

บริษัทฯ เน้นผลิตสนิค้าใหม ่คือ Set Top Box ที�ใช้ใน Digital TV รวมถงึ IPTV และ Android TV Box.   
 
จากนั 0นนําเสนอ Roadmap สําหรับผลิตภณัฑ์กลุม่ IC Packaging และ Overall IC Packaging Installed 

Capacity 2013 และ 2014 ซึ�งบริษัทฯผลิตสินค้าที�ลกูค้าต้องการไว้รองรับแบบครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Retaining Key Customer and offer more services per their demand 
(รักษาฐานลูกค้ารายสําคัญๆ โดยเพิ0มการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั9นๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   กลุ่ม Integrated Circuit (IC) Packaging & Testing  
ผลิตและประกอบชิ 0นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ประเภท : 
-   Standard to advance IC packaging and 
    Testing Services 
-   Leader in the  System in Package (SIP) and 
    Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Technology. 
   (Capacity : 150 Million units/month) 

Standard Packages, สินค้าที�ใ ช้เทคโนโลยี 
MEMS ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น  S ide 
Airbag, TPMS (Tire Pressure Monitoring 
Sensors) และผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที�ใช้เทคโนโลยี 
MEMS ใน SIP Package เป็นต้น 
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นายพลศกัดิM เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่บริษัทฯได้ดงึลกูค้ารายใหญ่กลบัมาผลิตกบับริษัทฯอีกครั 0งหนึ�ง 
หลงัจากบริษัทฯฟื0นตวัจากเหตกุารณ์อทุกภยั    

 
3. Business Opportunity from New Emerging Market such as Set Top Box, Smart Meter 
   (เพิ0มโอกาสทางธุรกจิ จากความต้องการใหม่ๆในตลาด เช่น Set Top Box (STB), สมาร์ท มิเตอร์)  

นายพลศกัดิM เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ จดุขายของบริษัทฯ คือบริษัทฯสามารถเพิ�มโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการ
ผลิตสินค้าความต้องการใหม่ๆ  (New Demand) ในตลาดประเทศไทย เชน่ Set Top Box (STB), สมาร์ท มิเตอร์  

• โครงการกลอ่งรับสญัญาณทีวีดิจิตอล (Set Top Box Project)  สถานีของผู้ผลิตรายการทีวีจะเพิ�ม
ขึ 0นมาเป็น 48 ช่อง เป็นระบบดิจิตอล ซึ�งระบบดิจิตอลจะส่งสัญญาณได้พร้อมกันหลายช่อง 
(Digital Multiple Signal) แตกต่างจากระบบแอนนาล็อกเดิมที�ส่งได้หนึ�งสญัญาณต่อหนึ�งช่อง 
(Single Analog Signal) สําหรับผู้ ต้องการรับชมระบบทีวีดิจิตอล ต้องใช้ Set Top Box ไปต่อกบั
ทีวีเดิม จงึจะสามารถรับชมได้  โดยความต้องการ (Demand) ที�จะเกิดขึ 0นสําหรับประเทศไทย คือ
สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) จะแจกคปูองให้กบั 22 ล้านครอบครัวในประเทศไทย บริษัทฯเห็นวา่จะเป็นโอกาสในส่วน
แบ่งตลาดที�สําคญัสําหรับผู้ ที�จะผลิตสินค้านี 0เข้าสู่ตลาดประเทศไทย บริษัทฯจึงมีโครงการ “กล่อง
รับสัญญาณทีวีดิจิตอล” รูปแบบที�บริษัทฯดําเนินการเป็นรูปแบบ OEM หมายความว่า
ผู้ประกอบการที�ต้องการผลิตสินค้าเป็นแบรนด์ตวัเอง หรือมีแบรนด์ของตวัเองแล้วก็สามารถมา
จ้างบริษัทฯผลิตให้ได้ ซึ�งบริษัทฯคาดวา่ธุรกิจนี 0จะเติบโตอย่างมากในช่วงครึ�งปีหลงัสําหรับบริษัทฯ
ตอ่ไป 
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• โครงการ สมาร์ท มิเตอร์ (Smart Meter Project) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพลศกัดิM เลิศพุฒิภิญโญ ได้นําเสนอสินค้า Smart Meter ซึ�งเป็นมิเตอร์วดัค่า และผลบันทึกผ่าน 
wireless/สายเคเบิล ซึ�งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที�จะมาแทนระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเก่า     สินค้าตวันี 0จะเป็นแนวคิดใหม่
ของบริษัทฯในการดําเนินธุรกิจในลกัษณะ OEM และบริษัทฯร่วมพฒันากบั partner จากประเทศจีน 
 
 (3) Year 2014 Challenges (ความท้าทายในปี 2557)  
 

นายพลศกัดิM เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่  สําหรับความเสี�ยงและความท้าทายในปี 2557 มีดงันี 0 

• The Worldwide crisis in Europe, USA and Japan still remain 
      วิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยโุรป, สหรัฐอเมริกา และ ญี�ปุ่ น ยงัเป็นความเสี�ยงระดบัสงู 

SMT: Build up 3 Mixes, Product, Customer and Technology 
SMT: สร้างสมดลุย์ 3 ด้านเช่นผลิตภณัฑ์, ลกูค้าและ เทคโนโลยี   

• Technology and Market Demand Change Rapidly 
เทคโนโลยีและความต้องการตลาดมีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
SMT: Build up 3 Mixes, Product, Customer and Technology 
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SMT: สร้างสมดลุย์ 3 ด้านเช่นผลิตภณัฑ์, ลกูค้าและ เทคโนโลยี   

• Thailand lost its Competitive Advantage due to Political Turmoil 
ไทยสญูเสียความได้เปรียบการค้ากบัคูแ่ข่งในตลาดโลก จากปัญหาการเมือง 
SMT: Differentiate its new “Selling Point” from the competitors 
SMT: เพิ�มจดุเดน่หา “จดุขายทางธุรกิจ” และสร้างความตา่งกบัคูแ่ข่งในตลาดโลก  

• Fluctuation of USD/THB currency 
ความผนัผวนของสกลุเงินบาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐ 
SMT: Applying Financial Derivative & Natural Hedging 
SMT: ประยกุต์ใช้เครื�องมืออนพุนัธ์ทางการเงิน และการทําเนอเจอรัลเฮทจิ 0ง เพื�อลดความเสี�ยง  

• New community in Asia “ASEAN Economic Community (AEC) in 2015” 
การรวมกนัเป็นประชาคมเศรษฐกิจของกลุม่ในอาเซียน 10 ประเทศในปี 2015 
SMT: Prepare for heading to AEC due to Single Market and Production Base 
SMT: เตรียมการเข้าสูก่ลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

    
หลงัจากจบการรายงานของนายพลศกัดิM เลิศพฒิุภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็ตา่งๆ ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นได้
สอบถามประเดน็ตา่งๆ ดงันี 0 
 
การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

 
1. นางสาวสุชาดา สาลีพัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี 0 
1.1 เครื�องจกัรใหมที่�บริษัทฯซื 0อมา สามารถผลิตสินค้าได้เพิ�มมากขึ 0นหรือไม ่คือผลิตได้ทั 0งสนิค้า
เดิมที�บริษัทฯผลิตอยู่ และสินค้าใหมที่�ได้นําเสนอ และจํานวนเงินที�ซื 0อเครื�องจกัรเป็นเงินที�ได้รับ
จากการเคลมประกนัภยัใชห่รือไม ่และใช้เงินจดัซื 0อเครื�องจกัรเท่าใดแล้ว 

นายพลศกัดิM เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า เงินค่าสินไหมทดแทนจากอทุกภยัที�บริษัทฯได้รับ 
บริษัทฯใช้ไป 2 เรื�อง คือ ซื 0อเครื�องจกัรใหมท่ดแทนเครื�องจกัรที�ได้รับความเสียหาย โดยเครื�องจกัรที�
ได้รับความเสียหายนั 0นมีทั 0งเครื�องจักรใหม่ และเครื� องจักรเก่า บริษัทฯมีการประกันภัยแบบ 
replacement คือค่าสินไหมสามารถทดแทนด้วยเครื�องจักรที�มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเดิม หาก
เครื�องจกัรมีอายุนานแล้วและไม่สามารถหาเครื�องทดแทนได้ บริษัทประกนัภยัจะจ่ายคืนเป็นเงิน 
ซึ�งเงินที�ได้รับนี 0 บริษัทฯนําไปซื 0อเครื�องจกัรใหม่ที�มีเทคโนโลยีที�ดีกว่าได้ โดยสรุปบริษัทฯนําเงินค่า
สินไหมไปจดัซื 0อเครื�องจักรมาทดแทนตามการเรียกร้องค่าสินไหม จํานวนทั 0งสิ 0นประมาณ 1,200 
ล้านบาท และเงินอีกส่วนหนึ�งใช้ซ่อมแซมอาคารสํานักงานและโรงงาน รวมทั 0งสิ 0นใช้เงินไป
ประมาณ 1,600 ล้านบาท  
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1.2 ปัจจบุนัมีกําลงัการผลิตประมาณเท่าไหร่ เมื�อเปรียบเทียบกบัก่อนเกิดเหตกุารณ์อทุกภยั 
ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กล่าวว่า ปัจจุบันกําลังการผลิตของบริษัทฯ สําหรับกลุ่ม IC 

Packaging อยู่ที�ประมาณ 60 -65 เปอร์เซนต์ และกลุ่ม MMA ซึ�งมี Hard Disk เป็นตวัหลกัอยู่ที�
ประมาณ 70-75 เปอร์เซนต์   

 
1.3 จากวิกฤตอทุกภยั บริษัทฯมีภาระหนี 0สินจากการซื 0อเครื�องจกัรและอปุกรณ์มากน้อยเพียงใด 

นายวิทยา ยศประพนัธ์ กลา่ววา่ เนื�องจากการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนต้องใช้
ระยะเวลาคอ่นข้างนานมากกว่าหนึ�งปี บริษัทฯ จงึจําเป็นต้องกู้ เงินจากสถาบนัการเงินมาซื 0อ
เครื�องจกัรเพื�อผลิตสินค้าก่อน โดย ณ สิ 0นปี 2556 บริษัทฯมีหนี 0สินระยะยาวประมาณ 350 ล้าน
บาท จากเงินที�บริษัทฯกู้ เงินมาประมาณ 600 ล้านบาท และหนี 0สินระยะสั 0นในรูป P/N , OD 
ประมาณ 620 ล้านบาท 

  
 1.4 ปัจจุบนั การผลิต Hard Disk Drive ที�บริษัทฯผลิตให้กบัลกูค้า มีปัญหาหรือไม่ เนื�องจาก

ยอดขายสินค้านี 0ลดลง 
  นายพลศกัดิM เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ คําถามข้อนี 0เกี�ยวเนื�อง และตอบแล้วในข้อ 1.2   
   
   เมื�อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที�ประชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามที�
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้นําเสนอ   

 
   มติที0ประชุม ที�ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 
 
วาระที0 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ 9นสุดวันที0  31 

ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

นายวิทยา ยศประพันธ์ รายงานว่าตามที�บริษัทฯได้จัดส่งรายงานประจําปี ซึ�งมี
รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน รวมทั 0งรายงานของผู้ สอบบัญชีไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั 0น ทั 0งนี 0กําไรสุทธิของบริษัทฯในปี 2556 
จํานวน 136 ล้านบาทนี 0 มิได้มาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แต่เป็นรายได้จากเงินชดเชย
ความเสียหายจากเหตกุารณ์อทุกภยัซึ�งบริษัทประกนัภยัชดเชยให้กบับริษัทฯ รายละเอียดของงบ
แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนรวมทั 0งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที�ปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2556 หน้า 75-124 โดยผลประกอบการในปี 2556 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยโดยเปรียบเทียบกบัปี 2555 สรุปได้ดงันี 0  
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(หน่วย:ล้านบาท) 

รายการ 2556 2555 (ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพย์รวม  3,517 3,903 
หนี 0สินรวม  1,602 2,145 
สว่นของผู้ ถือหุ้น  1,915 1,758 
รายได้รวม  8,130 4,868 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ  136 730 
อตัรากําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.345 1.765 

  
 จากนั 0นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็ตา่งๆ 
   

การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
 
1. นายธงชัย พรหมลิขติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี 0 
1.1 ในปี 2556 บริษัทฯทํารายได้จากการขายและบริการอยู่ที�ประมาณ 7,600 ล้านบาท ทั 0งที�

คาดการณ์ไว้วา่จะอยู่ที�ประมาณ 9,000 ล้านบาท  ซึ�งตํ�ากวา่ที�ประมาณการไว้  
และในปี 2557 นี 0 บริษัทฯคาดการณ์รายได้จากการขายและบริการเพียง 8,000 ล้านบาท 
เหตใุดจงึตํ�ากว่าปี 2556  และสินค้าที�เกี�ยวกบั Hard disk drive คาดว่าเป็นสินค้าที�ไม่น่าจะ
มีการสั�งผลิตต่อไปแล้ว เนื�องจากมี SSD มาแทนที�  สอบถามว่า สดัส่วนรายได้ของบริษัทฯ 
85 เปอร์เซนต์มาจาก Hard disk drive บริษัทฯจะมีการปรับโครงสร้างสดัส่วนรายได้นี 0
อย่างไร และมีแนวคิดในการวางแผนอย่างไรสําหรับสินค้า Hard disk drive ที�มีรายได้ดีแต ่
Margin ตํ�า 
 

นายพลศกัดิM เลิศพฒิุภิญโญ กล่าวว่า รายได้จากการขายและบริการส่วนใหญ่ของ
บริษัทฯมาจากสินค้า Hard disk drive แต่เนื�องจากปี 2556 ประเทศไทยมีปัญหาเรื�องของ
การเมืองหลงัจากหมดเรื�องของมหาอทุกภยั โดยเฉพาะช่วงไตรมาสสดุท้าย ทําให้ลกูค้าราย
ใหญ่ของบริษัทฯรายหนึ�งโยกคําสั�งผลิตประมาณ ร้อยละ 30-40 เปอร์เซนต์ที�เคยผลิตกับ  
บริษัทฯไปผลิตที�ประเทศมาเลเซียแทนเป็นการลดความเสี�ยงของตวัลูกค้าเอง ทําให้รายได้
จากการขายและบริการของบริษัทฯลดลงไม่ได้ตามเป้าหมายที�ตั 0งไว้ตั 0งแต่ต้นปี  อย่างไรก็
ตามบริษัทฯมองวา่ปัญหาการเมืองไมไ่ด้เกี�ยวข้องกบับริษัทฯโดยตรงและเป็นปัญหาช่วงสั 0นๆ
เนื�องจากโรงงานของบริษัทฯไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ จึงได้ชี 0แจงลกูค้าให้เข้าใจ และต้นปี 2557 
นี 0คําสั�งผลิตก็ได้กลบัมาสู่ตวัเลขเดิมแล้ว และในอนาคตคาดว่าจะมีการใช้สินค้า Hard disk 
drive ด้วยเหตผุลวา่ ลกูค้าและบริษัทฯ forecast ไว้วา่อย่างน้อย 5 ปีสินค้า Hard disk drive 
จะยังไม่หายไปไหน ประเทศไทยจะยังคงเป็นผู้ ผลิตรายใหญ่ของโลก  ถึงแม้ว่าดีมานด์
ทางด้านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard disk drive) มีการเปลี�ยนแปลง แต่มีแนวโน้มว่าลกูค้าจะมี



   19  

 
 

  

 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 
 

คําสั�งผลิตเพิ�มมากขึ 0น เนื�องจากลูกค้าเปลี�ยนเทคโนโลยีมาผลิตแบบไฮบริด (Hybrid) แบบ
ลกูผสมของ  Hard Disk Drive  และ Solid State Drive (SSD) ซึ�งเป็นผลิตภณัฑ์ที�มี
เทคโนโลยีอยู่ในตวัเดียวกนั คล้ายคลงึกนักบัรถยนต์ Hybrid ที�มีเครื�องยนต์และระบบไฟฟ้า
อยู่ในรถยนต์คันเดียวกัน และค่อยๆไปแทนที�ระบบเก่า ซึ�งจะเป็นตวัทดแทนยอดขายจาก
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที�จะลดลง   
 

1.2 ที�คาดการณ์ว่าประเทศไทย 22 ล้านครัวเรือนจะต้องซื 0อ Set top box มาใช้เพื�อให้สามารถ
รับชมรายการจากช่องทีวีดิจิตอลได้นั 0น คาดการณ์ดีเกินไปหรือไม่ เนื�องจากประชากรส่วน
ใหญ่ได้เปลี�ยนมาใช้ทีวีดิจิตอลแล้วเนื�องจากราคาทีวีไมแ่พงนกั  และรายได้จาก Set top box 
จะเป็นรายได้ที�มีนัยสําคัญหรือไม่ เนื�องจากประเทศจีนซึ�งเป็นคู่แข่งสําคัญก็ต้องกดราคา
ตํ�าลง คําถามคือ บริษัทฯมีอะไรดีที�จะทําให้ลกูค้าซื 0อสินค้าจากบริษัทฯ   

 นายพลศกัดิM เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ แม้วา่จะมีครัวเรือนบางสว่นหนัไปซื 0อทีวี 
ดิจิตอลใช้ก็ตาม บริษัทฯมองวา่ ยงัมีครัวเรือนอีกจํานวนมากที�จําเป็นต้องใช้ทีวีระบบเดิมอยู ่
ประกอบกบัคาดวา่ สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะแจกคปูองฟรีให้กบั22 ล้านครัวเรือน ทําให้บริษัทฯมองว่า
จะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดสําหรับสินค้านี 0 ประกอบกบั Set top box เป็นสินค้าควบคมุ
การนําเข้าซึ�งหากนําเข้าเป็นสินค้าสําเร็จรูปต้องเสียภาษีอตัราร้อยละ 20 ฉะนั 0นจุดนี 0จึงเป็น
เหตกุนัให้ผู้ ต้องการนําเข้า Set top box โดยเฉพาะจากจีนจะต้องเสียภาษีให้ถูกต้อง  จึงต้อง
มองหาผู้ผลิตในประเทศเพื�อลดต้นทนุของตวั Set Top Box ลง ประกอบกบับริษัทฯได้เตรียม
เครื�องจกัรและกําลงัการผลิตไว้รองรับแล้ว จงึเป็นโอกาสให้บริษัทฯมากยิ�งขึ 0น 
 

2. นายสถติย์ ธรรมสวยดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี 0 
 

2.1 ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที�ผ่านๆมายงัไมดี่นกั คอ่นข้างฟื0นตวัช้าเมื�อเปรียบเทียบกบั 
บริษัทฯอื�นในอตุสาหกรรมเดียวกนั ต้องการทราบปัญหาและอปุสรรคที�แท้จริง 

   นายวิทยา ยศประพนัธ์ กลา่ววา่ ในปี 2556 นั 0น บริษัทฯน่าจะมีผลประกอบการที�ดี 
ขึ 0น แต่เนื�องจากไตรมาสสุดท้าย ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ�งได้ลดคําสั�งผลิตลง ประกอบกับ
บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายคงที� คือคา่เสื�อมราคาเครื�องจกัรอยู่เป็นจํานวนมากเนื�องจากมีการสั�งซื 0อ
เครื�องจักรใหม่มาทดแทนเครื�องจักรที�ถูกนํ 0าท่วม อย่างไรก็ตามคาดว่า ปี 2557 นี 0บริษัทฯ
น่าจะมีผลประกอบการที�ดีขึ 0นเรื�อยๆ  

2.2 แนะนําให้บริษัทฯ มุ่งเน้นไปผลิตสินค้าประเภท Industrial เช่นผลิตภณัฑ์ยานยนต์มากกว่า 
ประเภท Consumer เนื�องจากมีความ stable มากกว่า และดีมานด์ไม่ค่อยเปลี�ยนแปลง 
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ประกอบกับสินค้า Consumer เป็นสินค้าแฟชั�นเปลี�ยนแปลงรวดเร็วมาก เช่น Blackberry 
เป็นต้น นอกจากนี 0มองวา่ Set top box เป็นสินค้าแฟชั�นเช่นกนั  

 นายพลศกัดิM เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ สินค้าประเภท Industrial แยกไมค่อ่ยออก 
จากสินค้า Consumer ที�ผ่านมา Touch screen เป็นเทคโนโลยีที�จบัต้องได้ บริษัทฯผลิต 
Blackberry ให้กบัลกูค้าหลายราย ซึ�งหากบริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์อทุกภยั 
บริษัทฯยังคงสานต่อไปได้ นอกจากนี 0บริษัทฯมีกลยุทธ์ 3 Mix คือ ลูกค้า เทคโนโลยี และ
ผลิตภณัฑ์  ซึ�งลกูค้ามาพร้อมผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยี บริษัทฯจึงต้องปรับตวัให้ทนัและมอง
แนวโน้มความต้องการของเทคโนโลยีให้ออก ทั 0งนี 0บริษัทฯมองวา่เทคโนโลยีที�จะผลิตต่อไปคือ  
Set top box และ Smart meter  ซึ�งสินค้า Smart meter เป็นมิเตอร์วดัค่า และผลบนัทึกผ่าน 
wireless/สายเคเบิลซึ�งเป็นเทคโนโลยีใหมที่�จะมาแทนระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเก่า     สินค้าตวั
นี 0จะเป็นแบรนด์ใหมข่องบริษัทฯ และบริษัทฯร่วมพฒันากบั partner ประเทศจีน 
 

2.3 ต้องการทราบว่า สินค้า Set top box และ Smart meter ที�บริษัทฯรายงานว่าเป็นสินค้าใหม่
ของบริษัทฯนั 0น Margin อยู่ที�เท่าไหร่ ดีกวา่ผลิตภณัฑ์ IC Packaging หรือไม ่
 นายพลศกัดิM เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า สินค้า Set top box มี Margin จากการทํา
กําไรเกี�ยวกบัการจดัหาวตัถดิุบด้วย (Supply Chain) และบริษัทฯมีพาร์ทเนอร์ที�พร้อมอยู่แล้ว 
จึงคาดว่าผลงานของบริษัทฯในครึ�งปีหลงัของปี 2557 จะดีขึ 0นจากสินค้านี 0 และในฐานะ
ผู้บริหารของบริษัทฯจะพยามยามเตม็ที�ในการทําให้สินค้านี 0มี Margin ที�สงู 
   

   เมื�อไมมี่การซกัถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชมุ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุติั 
 งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ 0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556 และรายงาน

ของผู้สอบบญัชี  
   มติที0ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี

สิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบญัชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 0 
เห็นด้วย 202,908,103 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0016 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 4 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานของปี 2556 และตั 9งสํารองตาม

กฎหมาย 
 ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 0นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2556 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิประมาณ 136 ล้านบาท แต่เนื�องจากสถานการณ์ทางธุรกิจที�ยงัมีความ
ไม่แน่นอนสูง จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์การเมืองในประเทศ  ดงันั 0น 
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คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นวา่ สมควรงดจา่ยเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี เพื�อ
รักษาสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการต่อไปนอกจากนี 0 ตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุน
สํารองในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี 0จะมีจํานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯได้จัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมายในปี 2556 เป็นจํานวนเงิน 4.20 ล้านบาท 
 

  จากนั 0นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามข้อสงสยัและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่า  
ไมมี่การซกัถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชมุ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานของปี 2556 และตั 0งสํารองตามกฎหมาย ตามที�เสนอ 

 
    มตทิี0ประชุม ที�ประชมุมีมติอนมุติังดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2556 

และตั 0งสํารองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี 0 
เห็นด้วย 202,908,103 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0016 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั 9งกรรมการแทนกรรมการที0ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

 ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้
กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ�งใน
สามของจํานวนกรรมการทั 0งหมด ซึ�งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 นี 0 มีกรรมการที�
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ดงันี 0  
 1. นาย ประสาท ยนิูพนัธุ์     กรรมการ 

2. รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
       3. รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 โดยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา่กรรมการทั 0ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวติัการทํางานที�โปร่งใส ทั 0งได้
ปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าที�กรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงได้มีมติให้เสนอ
ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตั 0งกรรมการทั 0ง 3 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ�ง  

  ทั 0งนี 0ข้อมลูและประวติัสงัเขปของกรรมการทั 0ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 
3 ที�ได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
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  เพื�อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที�ดี ในวาระนี 0จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านลงคะแนน
เลอืกตั 0งกรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนนที�ได้แจกให้ไปทั 0งที�ประสงค์จะลงคะแนนเห็น
ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงแตง่ตั 0งกรรมการแตล่ะท่าน บริษัทฯ 
จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงที�ไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงก่อนและจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงที�เห็น
ด้วยภายหลงั 

จากนั 0นผู้ ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็
ตา่งๆ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเดน็ใด ผู้ ดําเนินการประชมุจงึเสนอให้ที�ประชมุ
พิจารณาแตง่ตั 0งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคลไป 

 
   มติที0ประชุม ที�ประชุมมีมติพิจารณาแต่งตั 0งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออก

ตามวาระ ดงันี 0 
 (1) นาย ประสาท ยนิูพันธ์ุ ได้รับเลือกตั 0งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 202,108,403 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.6042 
ไมเ่ห็นด้วย 803,075 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.3957 
งดออกเสียง 0 เสียง   
 (2) รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้รับเลือกตั 0งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 202,108,403 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.6042 
ไมเ่ห็นด้วย 803,075 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.3957 
งดออกเสียง 0 เสียง   
 
 (3) รศ. ดร. กาํพล ปัญญาโกเมศ  ได้รับเลือกตั 0งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 202,108,403 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.6042 
ไมเ่ห็นด้วย 803,075 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.3957 
งดออกเสียง 0 เสียง   

  
วาระที0 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2557 
 
  ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่าที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว โดย

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ�งเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจด
ทะเบียนในกลุ่มอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ 
ระดับความรับผิดชอบและประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ
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ค่าตอบแทนกรรมการโดยให้คงอตัราเดิมตามที�ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2556 ได้มีมติ
อนมุติัไว้  

  รายละเอียดเป็นไปตามที�ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมที�ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นทุกท่าน
แล้วและตามที�ปรากฏในสไลด์ ดงันี 0 

 ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

เบี 9ยประชุม  
(บาท/คน/ครั9ง) 

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 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
(เฉพาะที�มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 
กรรมการ 0 5,000 

 
จากนั 0นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามข้อสงสยัและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่

มีการซักถามอย่างใด ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2557 ตามที�ได้นําเสนอ    

                  
  มติที0ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ตามที�

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั 0งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ ดงันี 0 
เห็นด้วย 202,908,103 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0016 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั 9งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2557 
 
   ผู้ ดําเนินการประชมุ กลา่ววา่ เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

จงึได้มีมติให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั 0งผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชี 2557 และ
กําหนดคา่ตอบแทนสําหรับผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แตง่ตั 0ง 

 นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3853) และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปน
พนัธุ์ (ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4501) และ/หรือ นายศภุชัย ปัญญาวฒัโน (ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที� 3930) แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ประจําปี 2557 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ�งมีอํานาจในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ รวมทั 0งงบการเงินรวม และในกรณีที�ผู้สอบบญัชีตามรายนาม
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั เป็นผู้ มีอํานาจแต่งตั 0งผู้สอบ
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บญัชีรับอนุญาตคนอื�นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ปฏิบติัหน้าที�แทนได้ ทั 0งนี 0ผู้ สอบ
บญัชีดงักลา่วไมมี่ความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�
เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด  

รายการ ปี 2557 ปี 2556 
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 1,495,000 1,420,000 
- การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส (STARS USA) 105,000 105,000 
- การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทยอ่ย (SMT GE) 50,000 50,000 
- การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทยอ่ย (SS RFID) 150,000 300,000 

รวม 1,800,000 1,875,000 

 

  จากนั 0นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามข้อสงสยัและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่
มีการซกัถามอย่างใด ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 ตามที�ได้นําเสนอ                

 
    มติที0ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั 0งผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบ

บญัชี ประจําปี 2557 ตามที�ได้นําเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 0 
เห็นด้วย 202,908,103 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0016 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 8  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ0มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพิ0มวัตถุประสงค์ของ 
  บริษัทอีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ในการประกอบการทั 9งสิ 9น 39 ข้อ 
 

 ผู้ ดําเนินการประชมุ กลา่ววา่ เนื�องด้วยในอนาคต บริษัทฯอาจมีความจําเป็นต้องให้ความช่วย
ทางการเงินแก่บริษัทย่อย ในการคํ 0าประกนัเงินกู้ ยืมกบัสถาบนัการเงิน จงึขอเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เพื�อสนบัสนนุการดําเนินธรุกิจให้แก่บริษัทย่อยใน
อนาคต  โดยเพิ�มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯอีก 1 ข้อ รวมเป็นวตัถปุระสงค์ในการประกอบการทั 0งสิ 0น 39 
ข้อ ดงันี 0 
“(39) รับทําการคํ 0าประกนัหนี 0 ความรับผิด และการปฏิบติัตามสญัญาของบุคคลอื�น รวมทั 0งการ

คํ 0าประกนับคุคล ซึ�งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปตา่งประเทศตามกฎหมายวา่ด้วย
คนเข้าเมือง กฎหมายวา่ด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื�น”  
ทั 0งนี 0 ในการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯนั 0น บริษัทฯจําเป็นต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 
ส่วนที�ระบุเกี�ยวกบัวตัถุประสงค์ เพื�อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ กล่าวคือ 
จากเดิมระบวุา่วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ มีจํานวน 38 ข้อ แก้เป็น 39 ข้อ 
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  จากนั 0นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็ตา่งๆ ปรากฏวา่ไม่
มีการซกัถามอย่างใด ผู้ ดําเนินการประชมุจงึเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ�มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพิ�มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯอีก 1 ข้อ รวมเป็นวตัถปุระสงค์ใน
การประกอบการทั 0งสิ 0น 39 ข้อ ตามที�ได้นําเสนอ    

                  
มตทิี0ประชุม ที�ประชมุมีมติอนมุติัการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพิ�ม

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ รวมเป็นวตัถปุระสงค์ในการประกอบการทั 0งสิ 0น 39 ข้อ 
ตามที�ได้นําเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 0งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 
ดงันี 0 
เห็นด้วย 202,108,403 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.6042 
ไมเ่ห็นด้วย 803,075 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.3957 
งดออกเสียง 0 เสียง   
 

วาระที0 9 พจิารณาเรื0องอื0นๆ (ถ้ามี)  
  ประธานในที�ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัต่างๆ โดยกรรมการและ

ผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามในเรื�องตา่งๆ สรุปได้ดงันี 0  
   

การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
 
1. นายภานุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใน

ประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี 0 
1.1 ตามที� สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกบัหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น และได้แสดงให้เห็นว่าการทุจริตในทุกรูปแบบ
เป็นอปุสรรคสําคญัของการพฒันาประเทศ และได้สง่หนงัสือมายงับริษัทฯท่านเพื�อเชิญเข้าร่วมลง
นาม จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯมีความสนใจที�จะเข้าร่วมหรือไม่ หากสนใจ บริษัทฯเตรียมแผน
ดําเนินการอย่างไรที�เป็นรูปธรรมให้กบัพนกังานอย่างไรบ้าง 
 นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมลงนามแสดง
เจตนารมณ์ และจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ทั 0งนี 0บริษัทฯได้ให้ความร่วมมือ
และปฏิเสธการทจุริตคอรัปชั�นในทกุรูปแบบ 
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2. นายธงชัย พรหมลิขติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะและสอบถามในประเด็นต่างๆ 
สรุปได้ดงันี 0 

2.1 เสนอแนะให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น  
2.2 สอบถามวา่ บริษัทฯจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้เมื�อไหร่  

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า หากบริษัทฯมีผลประกอบการที�ดีและมีกําไร จะพิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

 
3. นายชญานวัต คาระวะวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี 0 
3.1 สําหรับสินค้า Set top box บริษัทฯมีการเตรียมกําลงัการผลิตรองรับไว้เท่าไหร่ และกําไรจาก
คา่วตัถดิุบที�บริษัทฯจะได้รับเมื�อพิจารณาเป็น Margin มองในแง่ Value Added เทียบกบั Touch 
screen มากกวา่กนัขนาดไหน 
 นายพลศกัดิM เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ บริษัทฯมองดีมานด์ในตลาดประเทศไทยว่าเกิดเร็ว
และไม่ยาว ช่วง 2 ปีแรกน่าจะเห็นผล โดยเริ�มนับตั 0งแต่เมื�อ สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะแจกคูปองฟรีซึ�ง
กําหนดวนัที� 1 มิถนุายน 2557 ปีแรก 50 เปอร์เซนต์ของจํานวนคปูอง 22 ล้านเครื�อง คือ 11 ล้าน
เครื�อง ใครที�เตรียมตวัได้เร็วก็จะสามารถกินสว่นแบ่งในการผลิตสินค้านี 0ได้ สว่นราคา Set top box 
สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ยงัไมไ่ด้กําหนด สว่นเรื�องของความเร็วสําคญัที�สดุ ซึ�งบริษัทฯเตรียมกําลงัการผลิตไว้แล้ว 
แตไ่มส่ามารถแจ้งจํานวนให้ทราบได้เนื�องจากเป็นข้อมลูสําคญัทางธุรกิจของบริษัทฯ 
 
3.2   ธุรกิจของบริษัทย่อย เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั จะส่งผลดีสะท้อนกลบัมายงับริษัทฯเมื�อใด 
เนื�องจากตวัเลขผลประกอบการยงัไมมี่เข้ามา  
 นายพลศกัดิM เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั เริ�มต้นธุรกิจเมื�อ
กลางปีที�แล้ว ช่วงนี 0เป็นช่วงดําเนินการเตรียมตวัเพื�อหารายได้ของธุรกิจนี 0 ปกติการตั 0งบริษัทใหม่
ต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปีในการเตรียมการหารายได้  
 
3.3 สอบถามตอ่ถงึสินค้า Set top box มีคูแ่ข่งรายใหญ่ในประเทศไทยกี�ราย และบริษัทฯมีจุดเด่น
อย่างไรที�จะทําให้ลกูค้าเลือกผลิตกบับริษัทฯ 

นายพลศกัดิM เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า จุดเด่นคือ บริษัทฯมีกําลงัการผลิตเหลือที�พร้อม
รองรับการผลิต Set top box ซึ�งสามารถผลิตได้ตามสว่นแบ่งตลาดที�บริษัทฯจะได้รับแน่นอน และ
บริษัทฯมีทีมวิศวกรที�มีความสามารถ ประกอบกบับริษัทฯได้จบัมือกบัพาร์ทเนอร์ในประเทศจีนซึ�ง
เป็นบริษัท Top 3 ของประเทศจีนในการผลติ Set top box นอกจากนี 0บริษัทฯยงัได้เปรียบคูแ่ข่งขนั
ที�นําเข้าจากตา่งประเทศในเรื�องของภาษี จงึถือเป็นจดุเดน่และโอกาสของบริษัทฯ  
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3.4 IC Packaging มี Break Even อยู่ที�กี�เปอร์เซนต์ และปีนี 0คาดว่ากําลงัการผลิตที�จะใช้อยู่ที�
เท่าไหร่ 
 นายพลศกัดิM เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า เนื�องจากบริษัทเป็นโรงงาน EMS ให้บริการผลิต
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปกติบริษัทฯได้เตรียมกําลงัการผลิตไว้รองรับลกูค้าอยู่แล้ว กลุ่มลกูค้า IC 
Packaging เตรียมกําลงัการผลิตไว้ที� 150 ล้านชิ 0นต่อเดือน โดยปกติถ้า utilize เครื�องจกัรเกิน 55 
เปอร์เซนต์ถือเป็นจุด Break Even สําหรับปีนี 0บริษัทฯแทบไม่ได้ลงทุนซื 0อเครื�องจกัรเลยเนื�องจาก
บริษัทฯจะมีการเตรียมกําลังการผลิตไว้แล้ว ลูกค้าสามารถเลือกหาและซื 0อได้เลย ตาม Road 
map ของสินค้ามีหลากหลาย บริษัทฯเตรียมกําลงัการผลิตไว้พร้อมแล้ว สําหรับปี 2557 นี 0จะ 
utilize อย่างเดียว Capacity Break Even อยู่ที�ประมาณ 55 เปอร์เซนต์ของกําลงัการผลิตที�ติดตั 0ง 
ซึ�งเป็นตวัเลขใช้ในการประมาณคร่าวๆเท่านั 0น สําหรับการบริหารงาน 
 
4. นายอัษฎางค์ ประดิษฐาน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะและสอบถามในประเด็น

ตา่งๆ สรุปได้ดงันี 0 
4.1 บริษัทฯมีการบริหารจดัการอย่างไรในเรื�องต้นทนุเพื�อให้เกิดความยั�งยืนในการดําเนินธุรกิจ 
 ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กล่าวว่า เรื�องการบริหารจัดการลดต้นทุน บริษัทฯได้นํา Lean 
Concept มาใช้เมื�อกลางปีที�แล้ว ปัจจุบันก็ยงัดําเนินการอย่างต่อเนื�อง ทําให้การทํางานต่างๆมี
ประสิทธิภาพมากขึ 0น ลดกิจกรรมที�ไมส่ร้างมลูคา่เพิ�มพอสมควร ปีนี 0จะเห็นผลชดัเจน  
 
4.2 บริษัทฯมีการมองตวัเอง และเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร Benchmark ของบริษัทฯเป็น
อย่างไร คูแ่ข่งเป็นอย่างไร บริษัทฯมี Core competency อย่างไร ที�คูแ่ข่งไมมี่ และนําตรงนี 0มาเป็น
จดุแข็งในการแข่งขนัอย่างไร 
 นายพลศกัดิM เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า บริษัทฯได้เปรียบเทียบกับบริษัทในต่างประเทศ 
สืบเนื�องจากในประเทศไทยมีเพียงบริษัทเดียว ที�มี Business Model คล้ายคลงึกบับริษัทฯ ซึ�ง
บริษัทฯ มองว่าจะทําอย่างไรให้บริษัทฯเติบโตเทียบเท่ากบับริษัทรายนี 0ได้ จึงขออธิบายเป็นภาพ
ง่ายๆ ว่า รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ  เกือบ 80 เปอร์เซนต์เกี�ยวข้องกบัวตัถุดิบเป็นหลกัหาก
บริษัทฯต้องการมองในด้านการบริหารจดัการที�สะท้อนความเป็นจริงได้ บริษัทฯต้องพิจารณาใน
รูปมูลค่าเพิ�ม (Value Added) โดยดึงค่าวัตถุดิบออกไป ซึ�งจะพบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ IC 
Packaging จะมี มลูคา่เพิ�ม (Value Added)   ที�มากกวา่กลุม่อื�น  
 
4.3  บริษัทฯมีนวัตกรรม ในการลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ�มในสินค้าปัจจุบันที�บริษัทฯผลิต

อย่างไร 
นายพลศกัดิM เลศิพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ บริษัทฯมองนวตักรรม โดยเพิ�มมลูคา่เพิ�ม (Value 
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Added) เช่นการผลิตสินค้า Set top box จะทําให้บริษัทฯได้รับส่วนต่าง หรือกําไรจากค่าการ
จดัหาวตัถดิุบ ซึ�งบริษัทฯกําลงัพยายามสร้างมลูคา่เพิ�มให้เกิดขึ 0นจากสินค้านี 0และอื�นๆพร้อมกนัไป
ด้วย 
4.4 เสนอแนะว่า จากโครงสร้างรายได้ตามมูลค่าเพิ�มของบริษัทฯ เห็นว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ MMA 
และกลุม่ Othersนั 0น ถ้าบริษัทฯมียอดขายเท่าใด รายได้ก็จะเป็นครึ�งหนึ�งเสมอ ฉะนั 0นจึงเสนอแนะ
ให้บริษัทฯให้ความสนใจกบักลุม่ผลิตภณัฑ์ MMA และกลุม่ IC Packaging เพราะถ้าเพิ�มยอดขาย
ที� 2 กลุม่นี 0ได้ บริษัทฯจะมีกําไรทนัที 

 
5.นายสถติย์ ธรรมสวยดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะและสอบถามในประเดน็ตา่งๆ 
 สรุปได้ดงันี 0 
5.1 เสนอแนะวา่ บริษัทฯควรจะไปร่วมงาน Opportunity Day บ้าง  
5.2 เสนอแนะวา่ เรื�องการให้ข้อมลูทางการเงิน บริษัทฯควรเขียนในรายงานประจําปี หรือแจ้งให้ 
     นกัลงทนุทราบ ถ้ามีรายการใดที�มีนยัสําคญั  
 นายวิทยา ยศประพนัธ์ กลา่ววา่ ขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นที�แนะนํา บริษัทฯได้กําหนดเข้า
ร่วมกิจกรรม Opportunity Day ในปีนี 0 2 ครั 0ง คือประมาณไตรมาสที� 2 และไตรมาสที� 4 ของปี  

 
เมื�อที�ประชมุไมมี่ข้อซกัถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานฯกลา่วปิดการ

ประชมุ ประธานฯได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�สละเวลามาร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุการดําเนินงาน 
ของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมื�อเวลา 16.00 น. 

 
   ลงชื�อ                                           ประธานกรรมการและประธานที�ประชมุ 

                    (นายสมนกึ ไชยกลุ) 
 
ลงชื�อ                                            บนัทกึรายงาน 
             (นายยรรยงค์  สวสัดิM) 
               เลขานกุารบริษัทฯ 
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สิ�งที�สง่มาด้วย  3 

ข้อมูลของบุคคลที0ได้รับการเสนอชื0อแต่งตั 9งเป็นกรรมการแทนกรรมการที0ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 
1. 
 
 
 
 
. 

นาย สมนึก ไชยกุล (อายุ 63 ปี)          
 
 
 
 
 ตําแหนง่ในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตั 0งเป็น : กรรมการ 
การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเครื�องกล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 26/2547 จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
จํานวนหุ้น และสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วนัที� 31 ธ.ค. 57) 

: คิดเป็นร้อยละ  3.99 
 
 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหนง่
กรรมการบริษัทฯ 

: 8 ปี (ได้รับการแตง่ตั 0งครั 0งแรกเมื�อปี 2549)  

การดาํรงตาํแหนง่ในบริษัทจด
ทะเบียนอื�น 

: ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการ
อื�น 

: 1. ประธานกรรมการบริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จํากดั 
2. ประธานกรรมการบริษัท ชีวาไรซ์ จํากดั 
3. ประธานที�ปรึกษาบริษัท คย์ี สตาร์ พร๊อพเพอร์ตี 0  จํากดั 
4. ประธานกรรมการบริษัท ศรีสโุขทยัเรียลเอสเตท จํากดั 
5. ประธานกรรมการบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี� จํากดั  (บริษัทยอ่ย) 
6. ประธานกรรมการบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

ตําแหนง่ในกิจการที�แขง่ขนั 
และ/ หรือ เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจ
ของบริษัทอนัอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ ี

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี
2557 ที�ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     5/5 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี:  1/1 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการด้วยกนั 
 

: เป็นคูส่มรสของ นางพนูพรรณ ไชยกลุ กรรมการบริษัทฯ 
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ประวตัิการกระทําผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่น
มา 

: ไมม่ ี
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2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (อายุ 68 ปี)  
 
 
 
 
ตําแหนง่ในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตั 0ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดษุฎีบญัฑิต สาขา Monetary Theory University of 

Missouri-Columbia, U.S.A. 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : - หลกัสตูร Director Accrediation Program (DAP) รุ่นที� 9/2547 จากสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 89/2550 จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที� 24/2551 จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

จํานวนหุ้น และสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วนัที� 31 ธ.ค. 57) 

: คิดเป็นร้อยละ  0.01 
 
 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหนง่
กรรมการบริษัทฯ 

: 7 ปี (ได้รับการแตง่ตั 0งครั 0งแรกเมื�อปี 2550) 

การดาํรงตาํแหนง่ในบริษัท
จดทะเบียนอื�น 

: - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั 
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลํ�าสงู (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 
การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการ
อื�น 

: - กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการนโยบายและกํากบัหนี 0สาธารณะ 
- กรรมการ สภาวิจยัแหง่ชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ 

 
ตําแหนง่ในกิจการที�แขง่ขนั 
และ/ หรือ เกี�ยวเนื�องกบั
ธุรกิจของบริษัทอนัอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ ี

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี
2557 ที�ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     5/5 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี:  1/1 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 
ประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 3/3 
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ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการด้วยกนั 

: ไมม่ ี

ประวตัิการกระทําผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที�
ผา่นมา 

: ไมม่ ี

 
นิยามกรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด คือมีจํานวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั 0งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม
คน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องมีคณุสมบตัิดงันี 0 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั 0งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทั 0งนี 0 ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มอํีานาจควบคมุ
ของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั 0ง 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คูส่มรส พี�น้อง 
และบตุร รวมทั 0งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ใน
ลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั 0งไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุ ของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความ
ขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั 0ง 
ทั 0งนี 0ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�ทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เชา่ 
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ซึ�งมีมลูคา่
รายการตั 0งแตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตั 0งแต ่20 ล้านบาท ขึ 0นไป แล้วแตจํ่านวนใดจะ
ตํ�ากวา่ ทั 0งนี 0ให้นบัรวมหนี 0ที�เกิดขึ 0นในระหวา่งหนึ�งปีกอ่นวนัที�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดยีวกนั 

5. ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมคีวามขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อย
กวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั 0ง 

6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้รับคา่บริการ
เกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั 0นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั 0ง 
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7. ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับการแตง่ตั 0งขึ 0นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�
เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ 
 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั 9งกรรมการอิสระ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ไมม่ ี
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี 0กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที�ผา่นมา 

• กรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

• ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฏหมาย 

• ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที�ได้
อยา่งอิสระ (เช่น การซื 0อ/ขาย วตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อม
ระบขุนาดของรายการด้วย(ถ้าม)ี 
 

 
 

ไมม่ ี
 

ไมเ่ป็น 
ไมเ่ป็น 
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สิ�งที�สง่มาด้วย 4 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที0เกี0ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 
 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
สิ 0นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั 0งหมด หรือผู้ ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที�
จําหน่ายได้ทั 0งหมด จะเข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่
ต้องระบเุหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนี 0ให้คณะกรรมการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุและเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ 
เพื�ออนมุตัิหรือเพื�อพิจารณา รวมทั 0งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที�อันเป็นที�ตั 0งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื�นทั�ว
ราชอาณาจกัร 

ข้อ 29. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี 0 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีที�

ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที�ผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง 
(4) เลอืกตั 0งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 
(5) แตง่ตั 0งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื�น ๆ 

 
การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน 
 ข้อ 26. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชุมก็
ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที�และลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที�นายทะเบียน
กําหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะนี 0จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกําหนด ณ ที�ประชุม ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะ
เข้าประชมุ  

ข้อ 27. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั 0งหมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือ



   35  

 
 

  

 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 
 

หุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั 0งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�
จําหนา่ยได้ทั 0งหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั 0งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั 0นมิใช่เป็นการประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั 0งหลงันี 0ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้ประธานกรรมการนั�งเป็นประธานที�ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี 
หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที�ได้ ก็ให้ที�ประชมุเลอืกตั 0งผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งซึ�งได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน 

ข้อ 28. ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหนึ�งหุ้นมีเสียงหนึ�งเสียง และมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นนั 0นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี 0  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ 0นอีกเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี 0ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี 0 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 0งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั 0งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น 
(ข) การซื 0อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั 0งหมดหรือบางสว่นที�สําคญั 

การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

  (ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั 
  (จ)  การเพิ�มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
  (ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 
 
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั 9งกรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อย
กวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั 0งหมดนั 0นต้องมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิ
ตามที�กฎหมายกําหนด 

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื�นที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
ดําเนินธุรกิจอนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที�จะมีมติแตง่ตั 0ง 

ในการดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

ให้กรรมการแจ้งให้ทราบโดยมิชักช้าในกรณีที�กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ที�
บริษัททําขึ 0นระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบจํุานวนทั 0งหมดที�เพิ�มขึ 0นหรือลดลง
ในระหวา่งรอบปีบญัชี 

ข้อ 12. ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั 0งกรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 0 
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(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสยีง 
(2)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั 0งกรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3)  บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั 0งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั 0งในครั 0งนั 0น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั 0งในลําดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั 0งในครั 0งนั 0นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง      
ชี 0ขาด 

ข้อ 13. ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครั 0ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการที�จะออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั 0น ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะ
ออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั 0นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ กรรมการที�ออกตามวาระนั 0นอาจ
ถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี 0ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามข้อบงัคบัหรือตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิ ซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั 0นให้ได้รับเบี 0ยเลี 0ยง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ�งไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึ�งได้รับเลอืกตั 0งเป็นกรรมการในอนัที�
จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
 
การจ่ายเงนิปันผล  

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่าม
มิให้แบง่เงินปันผล 

เว้นแตเ่ป็นกรณีของหุ้นบริุมสทิธิที�ข้อบงัคบัระบไุว้เป็นการอื�น เงินปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั 0งคราว ในเมื�อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร

พอที�จะทําเช่นนั 0น และรายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั 0งนี 0 

ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั 0นในหนงัสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี 0ยแก่
บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั 0นได้กระทําภายใต้ระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด 

ข้อ 37. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี 0จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 
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สิ�งที�สง่มาด้วย 5 

เอกสารที0ต้องนํามาแสดงในวันประชุม คาํชี 9แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน  
 

เอกสารที0 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

1. ผู้ถอืหุ้นที0เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1  กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
ให้แสดงเอกสารที�ราชการออกให้ซึ�งยังไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการ
เปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ ให้ยื�นหลกัฐานประกอบด้วย  

1.2  กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมนี 0 (แบบใดแบบหนึ0ง) ซึ�งได้

กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและได้ลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  
(ข)  สําเนาเอกสารที�ราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงชื�อรับรองสําเนา

ถกูต้อง  
 (ค)  แสดงเอกสารที�ราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1.1  

2. ผู้ถอืหุ้นที0เป็นนิติบุคคล 

2.1  กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

(ก)  แสดงเอกสารที�ราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1.1  
(ข)  สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ�งได้ลงนามรับรองความถกูต้องโดย

ผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น  

2.2 กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

 (ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมนี 0 (แบบใดแบบหนึ0ง) ซึ�งได้
กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื�อของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ�งเป็นผู้มอบ
ฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ   

(ข)  สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ�งได้ลงนามรับรองความถกูต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ�งลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น  

 (ค)  สําเนาเอกสารที�ราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ�งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงชื�อ
รับรองสาํเนาถกูต้อง  

(ง) แสดงเอกสารที�ราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1.1  
 
3. ผู้ถอืหุ้นที0เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั 9งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น  

(ก) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 2.1 หรือ 2.2  



38    
 
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

(ข) ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนี 0เพิ�มเติม  
1)  หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้ นที�เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็น

ผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian  

ทั 0งนี 0 เอกสารที�มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน
นิติบคุคลนั 0นรับรองความถกูต้องของคําแปล 
 
การมอบฉันทะ  

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กําหนดไว้ 
(ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื�องกําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550) จํานวน 3 แบบ ดงันี 0  

 • แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไมซ่บัซ้อน  
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที�กําหนดรายการตา่งๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั  

 • แบบ ค. เป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั 0งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (สามารถ download ได้ที� www.starsmicroelectronics.com) 

 
วิธีการมอบฉันทะ 
กรณีผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี 0  

1.  เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดียวเท่านั9น ดงันี 0  

1.1 ผู้ ถือหุ้นทั�วไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ�งเทา่นั 0น  
1.2  ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั 0งให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ�งได้จากทั 0ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ 
แบบ ข. หรือ แบบ ค.)  

2.  มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ�งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ตามที�บริษัทฯได้เสนอไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุนี 0 คือ รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ และรศ. ดร. กําพล ปัญญา
โกเมศ โดยให้ระบชืุ�อพร้อมรายละเอียดของบคุคลที�ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือทําเครื�องหมาย � หน้าชื�อ
กรรมการอิสระ ตามที�บริษัทฯ ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  

3.  ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั 0งขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื�อให้ถกูต้องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทั 0งนี 0 บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที�มา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  
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4.  สง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที�มีแถบบาร์โค้ด) มายงับริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ ภายในวันศุกร์ที0 
24 เมษายน 2558 หรือก่อนเวลาเริ�มการประชุมอย่างน้อยหนึ�งชั�วโมงกรณีนํามาสง่ ณ สถานที�ประชุมเพื�อให้
เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริ�มประชมุ  

 

 * กรณี ที�เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ซึ�งได้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดส่ง
หนงัสือมอบฉันทะ เพื�อให้ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางโทรสาร 035-221-778 (ติดต่อ
สอบถามนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 035-221-777 ตอ่ 313)   

  

ทั 0งนี 0 ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่าจํานวนที�ตน
ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที�ผูถื้อหุ้นซึ�งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตั'งให้เป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้นตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค.  
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ก่อนเริ�มการประชุม ตั 0งแต่เวลา 13.00 น.   
เป็นต้นไป ในวนัจันทร์ ที� 27 เมษายน 2558 ณ ห้องเมจิก 2 ชั 0น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงหลกัสี� เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที�สถานที�จดัประชมุ สิ�งที�สง่มาด้วย 8  
 
การออกเสียงลงคะแนนในที0ประชุมผู้ถอืหุ้น  

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  
วาระทั0วไป  
1. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยบตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ�งเสียงต่อหนึ�ง

หุ้น ซึ�งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ�ง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่
เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแต่เป็นการ
ออกเสยีงของ Custodian)  

2.  กรณีมอบฉนัทะ  
2.1  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที�ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

เท่านั 0น การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนั 0นไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  

2.2  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบ
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใด
นอกเหนือจากที�ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที�เห็นสมควร 
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วาระเลือกตั 9งกรรมการ  
สาํหรับวาระการเลอืกตั 0งกรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 12 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนน
เสยีงเทา่กบัหนึ�งเสยีงตอ่หนึ�งหุ้นและกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั 0งกรรมการเป็นรายบคุคลไป  

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานในที�ประชมุจะชี 0แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที�ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี 0  
1.  ประธานที�ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถาม

ความเห็นจากที�ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  
2.  เมื�อประธานที�ประชุมสอบถามความเห็นแล้ว ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทําเครื�องหมาย � ในบตัร

ลงคะแนน โดยลงคะแนนตามความเห็นเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian 
ที�ในหนงัสอืมอบฉนัทะกําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้  

มติของที0ประชุมผู้ถอืหุ้น 

มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี 0  

• กรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที�ประชมุ  

• กรณีอื�นๆ ซึ�งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกต ิมติของที�ประชมุจะต้องเป็นไป
ตามที�กฎหมายหรือข้อบงัคบันั 0นกําหนด โดยประธานในที�ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที�ประชุมรับทราบก่อน
การลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว  
1.  หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ 0นอีกหนึ�งเสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชี 0ขาด  
2.  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื�องนั 0น 

และประธานในที�ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนั 0นออกนอกที�ประชุมชั�วคราวก็ได้   
เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื�อเลอืกตั 0งกรรมการ  

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  
ประธานในที�ประชุมจะชี 0แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที�ประชุมทราบก่อนเริ�มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนน
เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบั
คะแนนให้ที�ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิ 0นการประชมุ  
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สิ�งที�สง่มาด้วย 6 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที0บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 
 
 
รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์    
      
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
อาย ุ51 ปี 
ที�อยูต่ิดตอ่ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เลขที� 605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก 
อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : - ไมม่ี –    
 
 
 
 
 
รศ. ดร. กาํพล ปัญญาโกเมศ 

 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
อาย ุ42 ปี 
ที�อยูต่ิดตอ่ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เลขที� 605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก 
อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : - ไมม่ี –    
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   43  

 
 

  

 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 
 

สิ�งที�สง่มาด้วย 7 
                                                                                                                         

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

                เขียนที�............................................................................. 
       วนัที�..................เดือน.........................พ.ศ. .................... 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาต.ิ...................................................... 
อยูบ้่านเลขที�.............................ถนน.........................................................ตําบล/แขวง.................................................. 
อําเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์........................................ 
 (2)      เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั 0งสิ 0นรวม.......................................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง ดงันี 0 
                      หุ้นสามญั………………………………หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 � (1) .....................................................................อาย.ุ..............ปี  อยูบ้่านเลขที�.................................... 
ถนน....................................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 
 � (2)  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ อาย ุ51 ปี ที�อยู ่605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
 � (3)  รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ42 ปี ที�อยู ่605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160  
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวันจันทร์ที0 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั 9น 2 โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนชั0น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี0 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา 
และสถานที�อื�นด้วย 
 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั 0น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

  ลงชื�อ.......................................................ผู้มอบฉนัทะ 

                                           (                                                          ) 

       ลงชื�อ...................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ  

                                          (                                                          ) 

       ลงชื�อ...................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ                     ลงชื�อ...................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                (รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์)             (รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ)    
หมายเหตุ   
ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

�� ��
 ปิดอากรแสตมป์ 
จํานวน 20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   

 
เขียนที�……………………………………………………………..                   

                          วนัที�..................เดือน.........................พ.ศ. ............................. 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาต.ิ...................................................... 
อยูบ้่านเลขที�.............................ถนน.........................................................ตําบล/แขวง.................................................. 
อําเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์........................................ 
 (2)      เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั 0งสิ 0นรวม.......................................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง ดงันี 0 
                      หุ้นสามญั………………………………หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 � (1) .....................................................................อาย.ุ..............ปี  อยูบ้่านเลขที�.................................... 
ถนน....................................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 
 � (2)  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ อาย ุ51 ปี ที�อยู ่605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
 � (3)  รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ42 ปี ที�อยู ่605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160  

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  ในวนัจนัทร์ที0 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั 9น 2 โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนชั0น ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี0 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา 
และสถานที�อื�นด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 0งนี 0 ดงันี 0 
  วาระที0 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2557 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที0 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

 วาระที0 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ 9นสุดวนัที0 31 ธันวาคม              
2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

�� ��
 

ปิดอากรแสตมป์ 
จํานวน 20 บาท 



46    
 
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

 วาระที0 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2557  
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที0 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั 9งกรรมการแทนกรรมการที0ครบกาํหนดออกตามวาระ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
                     การแต่งตั 9งกรรมการทั 9งชุด 
           เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง  
                           การแต่งตั 9งกรรมการเป็นรายบุคคล 
         1. นาย สมนึก ไชยกุล 
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 
        เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระที0 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระที0 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั 9งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2558 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

  
 วาระที0 8 พิจารณาเรื0องอื0นๆ (ถ้ามี) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี 0 ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนั 0นไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน
กรณีที�ที�ประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง
หรือเพิ�มเตมิข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
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 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

   ลงชื�อ..........................................................ผู้มอบฉนัทะ 

                                        (                                                          ) 

   ลงชื�อ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                         (                                                          ) 

   ลงชื�อ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                      (รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์) 
 

    ลงชื�อ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                      (รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ) 
                                         

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. ในกรณีที�มวีาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบ
ประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข.  

 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัจนัทร์ที0 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั 9น 2 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั0น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี0 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึ
เลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย    

วาระที�  .................................  เรื�อง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที�  .................................  เรื�อง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที�  .................................  เรื�อง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที�  .................................  เรื�อง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที�  .................................  เรื�อง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที�  .................................  เรื�อง  เลอืกตั 0งกรรมการ (ตอ่) 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (สาํหรับผู้ถอืหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั 9งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น) 
 

เขียนที�……………………………………………………………..                   
                          วนัที�..................เดือน.........................พ.ศ. ............................. 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาต.ิ...................................................... 
อยูบ้่านเลขที�.............................ถนน.........................................................ตําบล/แขวง.................................................. 
อําเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์........................................ 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ............................................................................  
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั 0งสิ 0นรวม.......................................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง ดงันี 0 
                      หุ้นสามญั………………………………หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………เสยีง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 
 � (1) .....................................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ้่านเลขที�.................................... 
ถนน....................................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 
 � (2)  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ อาย ุ51 ปี ที�อยู ่605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
  � (3)  รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ 42 ปี ที�อยู ่ 605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160  
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวนัจนัทร์ที� 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั 0น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั�น หลกัสี� กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในครั 0งนี 0 ดงันี 0 
 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั 0งหมดที�ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

   มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
   หุ้นสามญั..................................... หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................เสยีง 
  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั 0งหมด................................................. เสยีง 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 0งนี 0 ดงันี 0 
  วาระที0 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2557 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

ปิดอากรแสตมป์ 
จํานวน 20 บาท 
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              วาระที0 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
วาระที0 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ 9นสุดวันที0  31 ธันวาคม 
2557 และรายงานของผู้สอบบญัชี   

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

  
  วาระที0 4 พิจารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2557  

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที0 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั 9งกรรมการแทนกรรมการที0ครบกาํหนดออกตามวาระ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
                                    การแต่งตั 9งกรรมการทั 9งชุด 
   เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
                           การแต่งตั 9งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  1. นายสมนึก ไชยกุล 
        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
   2.    รศ. ดร. ปรีชา จรุงกจิอนันต์ 
        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที0 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
         เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที0 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั 9งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีประจาํปี 2558 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที0 8  พิจารณาเรื0องอื0นๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
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 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี 0 ให้ถือวา่
การลงคะแนนเสยีงนั 0นไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไข
เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�
เห็นสมควร 

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

    

ลงชื�อ..........................................................ผู้มอบฉนัทะ 

      (                                                          ) 

ลงชื�อ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

      (                                                          ) 

ลงชื�อ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ                                       

          (รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์) 

     ลงชื�อ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ                                       

             (รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ) 

หมายเหตุ 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี 0ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั 0งให้คสั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั 0น 
2. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ (1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็น

ผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน และ (2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับ
อนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. ในกรณีที�มวีาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบ
ประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวนัจนัทร์ที� 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั 0น 2 โรงแรมมิราเคิล        
แกรนด์ คอนเวนชั�น หลกัสี� กรุงเทพมหานครหรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย    
 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
       เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
       เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
       เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
       เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระที�  .................................  เรื�อง  เลอืกตั 0งกรรมการ (ตอ่) 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
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วา่ง 



 
 

สิ�งที�สง่มาด้วย 8 

แผนที�สถานที�จัดประชุม 

 

  

   

 
หอ้งเมจกิ 2 ชัน 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั �น  

ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงหลกัสี� เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 

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

605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

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

www.starsmicroelectronics.com 


