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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 
 

        วันที่ 1 เมษายน 2555 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

เรียน  ทานผูถือหุน 

ส่ิงที่สงมาดวย  1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

 2. รายงานประจําป 2554  

 3.  ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 4.  ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

 5. เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน 

 6. ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. 

 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม 

 

ดวยคณะกรรมการ บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดกําหนดใหมี

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองราชมณเฑียร           

แกรนด บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

ความเปนมา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

แลวเสร็จภายใน 14 วันนับแตวันประชุมและไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ แลว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่

สงมาดวย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เม่ือ

วันที่ 29 เมษายน 2554 ซึ่งไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองและครบถวน ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

รับรองรายงานการประชุมดังกลาว  

การลงมติ วาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 28 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 

ความเปนมา  บริษัทฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นในรอบปที่

ผานมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2554 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตาม

ส่ิงที่สงมาดวย 2
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 

และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2554 เพื่อใหผูถือหุนรับทราบ  

การลงมต ิวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ ผูถือหุนจึงไมตองออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของ
 ผูสอบบัญชี   

ความเปนมา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบดุลและ

งบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทฯ และจัดใหมีการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีกอนเสนอ

ใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและ

บัญชีกําไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst & Young) และไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 

สินทรัพยรวม 2,066 ลานบาท 

หนี้สินรวม 1,047 ลานบาท 

รายไดรวม 7,623 ลานบาท 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,505) ลานบาท 

อัตราสวนกําไร (ขาดทุน) ตอหุน (3.714) บาท/หุน 

 

โดยรายละเอียดปรากฏอยูในงบการเงินของรายงานประจําป 2554 ของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมนี้ตามส่ิงที่สงมาดวย 2

การลงมติ วาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 28 

 
วาระที่ 4  รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก และอนุมัติงดจายเงินปนผล

 สําหรับผลประกอบการครึ่งปหลังของป 2554  
ความเปนมา  ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กําหนดใหบริษัทฯ จายเงินปนผลไดประมาณ 40 % ของกําไรสุทธิ 

(โดยมีเงื่อนไข) ซึ่งจากงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

บริษัทฯ ขาดทุนประมาณ 1,505 ลานบาท เนื่องจากเหตุการณน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําให

บริษัทฯ ไดรับความเสียหายอยางมาก บริษัทฯ จึงเห็นสมควรงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งป

หลังของป 2554  

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการครึ่งปแรกของป 

2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 83.25 ลานบาท และได

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไปแลวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554  
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก และอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผล

ประกอบการครึ่งปหลังของป 2554    

การลงมติ วาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 28 

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ความเปนมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 13 กําหนดใหกรรมการ

ตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปครั้งนี้ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

  1. นายสมนึก ไชยกุล  ประธานกรรมการ 

  2. นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ  กรรมการ  

  3. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  4. นายโตรุ อูชิโนะ    กรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวากรรมการทั้ง 4 ทาน เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ

และมีความเขาใจธุรกิจของบริษัทฯเปนอยางดี มีประวัติการทํางานที่โปรงใส ไมดางพรอย ทั้งไดปฏิบัติงานใน

ตําแหนงหนาที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการไดเปนอยางดีตลอดมา จึงเห็นควรใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 

ทาน กลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ รวมทั้งขอมูลการ

ดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่นๆ ของผูไดรับการเสนอชื่อ

ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 3

การลงมติ วาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 28 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 

ความเปนมา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ อันประกอบดวย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสบการณ รวมทั้งการสราง

แรงจูงใจในการทํางานใหเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

แลว มีความเห็นเสนอใหคงอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไวเชนเดิมเทากับป 2554 และไดเสนอให

กําหนดคาเบี้ยประชุมแกกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งเปน

คณะอนุกรรมการที่บริษัทฯ ไดตั้งขึ้นใหมในป 2554 คร้ังละ 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

 ตําแหนง คาตอบแทน  

(บาท/คน/เดือน) 

เบี้ยประชุม  

(บาท/คน/ครั้ง) 

ประธาน 36,000 5,000 คณะกรรมการบริษัทฯ 

กรรมการ 24,000 5,000 
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ประธาน 36,000 5,000 คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 30,000 5,000 

ประธาน 0 5,000 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการ 0 5,000 

ประธาน 0 5,000 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) กรรมการ 0 5,000 

   

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอยางรอบคอบแลว เห็นชอบตามขอเสนอของ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ใหคงอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไวเทากับป 2554 ตอไป 

จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่น และกําหนดคาเบี้ยประชุมแกกรรมการอิสระที่เขาดํารง

ตําแหนงในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 5,000 บาท  

การลงมติ วาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง

มาประชุม ตามมาตรา 90 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) 

 
 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2555วาระที่ 7
ความเปนมา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อ

พิจารณานําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน 

เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst & Young) เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 เนื่องจากมีความเห็นวา บริษัท 

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนบริษัทที่มีประสบการณดานการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีเครือขาย

ครอบคลุมและเปนที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทําใหมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยูในระดับ

สากล ตลอดจนที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยางเหมาะสมและไมมีความสัมพันธ หรือ

สวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด โดยเสนอ

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ในป 2555 จํานวน 1,625,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 อีกจํานวน 50,000 บาท 

เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทยอยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้ นายศุภชัย ปญญาวัฒโน 

(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930) และ/หรือ นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

3844) และ/หรือ นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459)   
 

รายการ ป 2555 ป 2554 

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

 - การสอบทานงบการเงินระหวางกาลของบริษัทยอย 3 ไตรมาส (STARS USA) 105,000 105,000 

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

 - การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปของบริษัทยอย (SS RFID) 50,000 0 

รวม 1,625,000 1,575,000 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 

ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2555 และกําหนดคาตอบแทนตามที่นําเสนอขางตน 

การลงมติ วาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 28 

   
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)  
 

 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทานผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันพฤหัสบดีที่             
19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองราชมณเฑียร แกรนด บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ 
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนตั้งแตเวลา 13.00 น.  ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได

ดวยตนเองและมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมและออกเสียงแทนตน สามารถ

มอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 6  

 ผูถือหุนที่ประสงคมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและ  

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่สงมาดวย 7 โดยใหเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งเทานั้น สวน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถ download ไดที่ www.starsmicroelectronics.com   

 ทั้งนี้ ขอความรวมมือจากทานโปรดสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 โดย

บริษัทฯ ไดจัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับปดในหนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม   

ผูถือหุนดวย 

 เพื่อใหการลงทะเบียนเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอใหทาน

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนําแบบฟอรมลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบารโคดที่แจกพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) และ

หนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม ในวันประชุมดังกลาวขางตน 

 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                            

 

 

(นายยรรยงค  สวัสดิ์) 

                 เลขานุการบริษัทฯ 

                                                    โดยคําส่ังของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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สิ่งที่สงมาดวย 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
ของ 

บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที่ 
 ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ หองเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร   

 
เริ่มการประชุม 
 นางกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เปนผูดําเนินการประชุม และไดกลาวตอนรับผูถือหุน

ของบริษัทฯ ที่เขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 และแจงใหที่ประชุมทราบวา บัดนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุม

ทั้งดวยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 158 ราย ถือหุนรวมทั้งส้ิน 218,289,355 หุน คิดเปนรอยละ 52.573 ของจํานวน

หุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปดการประชุมมีผูถือหุนเขา

รวมประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้น จึงรวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 258 ราย ถือหุนรวมทั้งส้ิน 275,731,927 หุน คิด

เปนรอยละ 66.4075 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ) 

นายยรรยงค สวัสดิ์ เลขานุการบริษัทฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร  ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษา

ของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม ดังนี้  

กรรมการบริษัทฯ เขารวมประชุม จํานวน 8 ทาน  

 1. นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ 

 2. นายพิทักษ ศิริวันสาณฑ รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

  3. นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ         กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

 4. นางพูนพรรณ ไชยกุล กรรมการ 

 5. นายโตรุ อูชิโนะ กรรมการ 

 6. นายชอง เคว็น ซัม กรรมการ 

  7. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต         กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ 

             ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

  8.  นายประสาท ยูนิพันธุ         กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ 

              กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เขารวมประชุมจํานวน 2 ทาน 

1. นายเติมพงษ โอปนพันธุ   

2. นางสาวอารดา พันตาวงษ 

ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท จํากัด เขารวมประชุมจํานวน 2 ทาน  

 1. นายคเณศ ศรีศุภอรรถ 

 2. นายชัยพร โยคาวจร 
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ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร จํากัด เขารวมประชุมจํานวน 2 ทาน 

 1. นางกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา (ผูดําเนินการประชุม) 

 2. นายพัชรพล  สัลเลขวิทย  

ผูบริหารของบริษัทฯ ที่จะทําหนาที่นําเสนอขอมูล เขารวมประชุมจํานวน 3 ทาน 

 1. ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช  กรรมการบริหารและรองประธานเจาหนาที่บริหารสายงาน 

      ปฏิบัติการและพัฒนา  

 2. นายวิทยา ยศประพันธ ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 

 3. นายชัยยศ ทวีรติธรรม ผูชวยผูอํานวยการฝายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ 

 

บริษัทฯ ไดเชิญบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูทําการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถือ

หุนและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงรวมกับนายพัชรพล สัลเลขวิทย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ 

จากนั้น เลขานุการบริษัทฯ กลาวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเปนประธานการประชุม 

(“ประธานฯ”)  เปนผูเปดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กลาวตอนรับผูถือหุนของบริษัทฯ ที่เขารวมการประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2554 และกลาวเปดการประชุม จากนั้นไดมอบหมายให นางกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

ของบริษัทฯ เปนผูดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมตางๆ ตอไป  

ผูดําเนินการประชุม ไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนทราบ สรุปไดดังนี้ 

1.  การออกเสียงลงคะแนนใหนับหุน 1 หุนเปน 1 เสียง ดังนั้น ผูถือหุนแตละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยู

หรือรับมอบฉันทะมา 

2.  ผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้

ไมมีผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด 

3.  ในระหวางการประชุมผูดําเนินการประชุมจะเรียนถามในทุก ๆ วาระวาจะมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียงหรือไม ถา

ไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง ผูดําเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้น ๆ วาผูเขารวมประชุมทุกทานมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติตามที่

เสนอ แตถามีผูใดคัดคานหรือประสงคจะงดออกเสียง ผูดําเนินการประชุมจะขอใหผูที่ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียง 

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหในขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก  ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในชองที่ตองการใน

บัตรลงคะแนนเสียงที่แจกใหและขอใหชูมือขึ้น เพื่อใหพนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สําหรับผูที่ไมคัดคาน

หรือไมงดออกเสียง จะถือวาอนุมัติตามวาระที่เสนอและไมตองลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่

ไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผล

การลงคะแนนในแตละวาระ 

4.  สําหรับผูที่ไมสงบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวาทานอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ  

5.  สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลววาเห็นชอบหรือคัดคาน หรืองดออกเสียง

ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความ

สะดวกของผูเขารวมประชุม แตสําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูมอบฉันทะไมไดระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบ

ฉันทะบริษัทฯ ขอใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระเสมือนกับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 

6.  เพื่อใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหนงตามวาระนั้น บริษัทฯ ขอใหผูถือหุนทั้งที่ประสงคจะลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย 
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หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหและสงใหพนักงานของบริษัทฯ เพื่อนํามานับคะแนน โดยในวาระนี้ 

บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงกอน แลวจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นดวยภายหลัง 

7.  ผูดําเนินการประชุมจะเปนผูแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่

นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแตละวาระ

จะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุดในวาระนั้นๆ 

8.  มติของที่ประชุมผูถือหุนครั้งนี้ ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 และวาระที่ 10 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

- วาระที่  7 ตองได รับอนุ มัติด วยคะแนนเสียงไมต่ํ ากว า  2  ใน  3  ของจํานวนเสียงทั้ งหมดของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

- วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- วาระที่ 2  เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมตองลงมติ  

9.  กรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในแตละวาระ โปรดแจงชื่อและนามสกุล เพื่อเปนขอมูลให

บริษัทฯ 

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 

 ผูดําเนินการประชุม กลาววา บริษัทฯ ไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 

กุมภาพันธ 2554 ซึ่งปรากฏตามรายงานการประชุมที่ไดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม จากนั้นไดเปด

โอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัยและประเด็นการแกไขรายงานการประชุมดังกลาว  

  เมื่อไมมีผูเขารวมประชุมประสงคจะแกไขรายงานการประชุมดังกลาวและไมมีการซักถามอยางใด 

ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อ

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 218,417,230 เสียง เทากับรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง          - 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553 

ผูดําเนินการประชุม ขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที่ไดเสนอไวในหนา 

64-68 ของรายงานประจําป 2553 และกลาวเรียนเชิญ นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน รับทราบ  

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ รายงานตอที่ประชุมถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2553 ที่ผานมาและทิศ

ทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในป 2554 โดยกลาววาบริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจงใหผูถือหุนทราบวาบริษัทฯ 

สามารถเขาเปนบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการจัดอันดับอยูใน SET 100 แลว โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
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2554 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาตําแหนงทางธุรกิจของบริษัทฯ ไวอยางมั่นคงนับแตจัดตั้งบริษัทฯ โดยจัดวาง

อยูในตําแหนงที่มีอัตราการเติบโตสูง (High Growth Rate) และสวนแบงการตลาดสูง (High Market Share)   

ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ (SMT’s Business): บริษัทฯ มีลักษณะธุรกิจที่เปนผูใหบริการ Advanced 

Electronics Manufacturing Services (EMS) Providers โดยเปนผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงเดียวของไทย

ที่ให ‘บริการครบวงจร’ ตั้งแตการ‘วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี’ จนถึง ‘การผลิตในระดับอุตสาหกรรม’ มีพนักงาน 

จํานวนทั้งส้ิน 2,800 คน และทีมงานวิศวกรมากกวา 180 คน มีโรงงานระดับ World Class Facility ซึ่งมีพื้นที่ 

ประมาณ 25,500 ตารางเมตร ประกอบดวย Clean room ระดับ 1K, 10K and 100K ระบบควบคุมอุณหภูมิ 

(Control Temperature) 23±5 Degree C และระบบตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ (Relative Humidity) 55±10 %  

ผลิตภัณฑของ SMT (SMT’s Product Groups): บริษัทฯ เปนผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภท

รับจางประกอบและผลิต (Electronics Manufacturing Services) สินคาและบริการหลักของบริษัทฯ (Product 

Category) สามารถแยกประเภทตามชนิดผลิตภัณฑหลักๆ ได 2 กลุมธุรกิจ ดังนี้ 
กลุมผลิตภัณฑ ตัวอยางผลิตภัณฑ 

1.  กลุม Microelectronics ( Microelectronics Module Assembly) 
หรือ MMA  
ผลิตและประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสประเภท : 

  -   PCBA assembly using PTH, SMT, COB, etc. 

  -  Advanced Manufacturing & technology  service using Flip-

Chip bonding technology such as FCOF, FCOG,  etc. 

   (Capacity: 120 Million units/year) 

Hard Disk Control Board, Click Wheel Interface 

for MP3/MP4 ใชกับ IPOD, Touch Screen สําหรับ

สมารทโฟน และGreen Laser Module ซ่ึงเปน

ช้ินสวน Micro Projector ขนาดพกพา เปนตน 

 

2.   กลุม  IC Packaging  ( Integrated Circuit (IC) Packaging & 
Testing ) 
ผลิตและประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสประเภท : 

-   Standard to advance green packaging and 

    Testing Services 

-   Leader in the innovative System in package (SIP) 

    And Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) 

   Technology 

   (Capacity: 1,500 Million units/year) 

Standard Package, สินคาที่ใชเทคโนโลยี MEMS 

ในอุตสาหกรรมยานยนต เชน Side Airbag, TPMS 

(T i re Pressure Moni tor ing Sensors)  และ

ผลิตภัณฑตัวใหม ที่ใชเทคโนโลยี MEMS ใน SIP 

Package เปนตน 

 
เครือขายธุรกิจของบริษัทฯ (SMT Worldwide Network): กระจายอยูในทุกภูมิภาคหลักของโลก ซึ่ง

ครอบคลุมกลุมของลูกคาที่สําคัญ ไดแก ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท Stars Microelectronics USA,Inc. 

ในทวีปยุโรปโดยบริษัท SMART Electronics GMBH Germany และในประเทศญี่ปุนโดยบริษัท ITOCHU 

Corporation และบริษัท SIIX Corporation Japan ซึ่งเปน Strategic Partners 

ยุทธศาสตรที่สําคัญ (SMT’s Business Strategies): บริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญและมุงเนนการ

พัฒนายุทธศาสตรตางๆ ที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ไดแก ยุทธศาสตร 3 Highs (SMT’s “3 Highs” Business 

Strategies), ยุทธศาสตรการรวมพัฒนาผลิตภัณฑกับลูกคา (Joint-Development) และยุทธศาสตร Blue 

Ocean Product 
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SMT’s “3 Highs” Business Strategies: สําหรับกลยุทธที่บริษัทฯ มุงเนนและใหความสําคัญ ยังคงเปน

การรวมพัฒนาผลิตภัณฑกับลูกคา (Joint-Development) และกลยุทธในการทําธุรกิจแบบ 3 High ไดแก 

 
1  High Tech  - World Class Facilities 

- State-of-the-art Technology 

- Strong R&D Team (180+Engineering Staff) 

2 High Growth 
 

- Focus on “ Blue-Ocean” Markets (มุงเนนการเพิ่มสัดสวนสินคาในกลุม 
Blue-Ocean) 

- World-wide marketing Network Partner with World’s Fastest-Growing 

Customers 

3 High Margin 
 

- Focus on “High-end Products, First-Mover Strategy 
And Joint-Development approach” (มุงเนนการรวมพัฒนาสินคา บลูโอ
เชียน ที่เปนผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง เปนรายแรกๆของโลก) 

 
Blue-Ocean Strategy: ยุทธศาสตร “บลูโอเชียน” หรือ “นานน้ําสีคราม”   

1. มุงเนนผลิตภัณฑที่พบวาอยูในกลุม  “Blue-Ocean” 

2. รวม “วิจัยและพัฒนาการผลิต” ผลิตภัณฑใหมกับลูกคา 

3. สนับสนุนหลักการเปน “ผูนําแนวหนาดานการผลิต” 

Blue-Ocean’ Products: ผลิตภัณฑประเภท Blue-Ocean   

1. High-Growth Rate (อัตราการเติบโตสูง) 

2. Low-competition (การแขงขันไมสูง) 

3. More Space for Profit Margin (มีชองวางในการทํากําไรมาก) 
 
ผลลัพทที่เกิดจากยุทธศาสตร Blue-Ocean  

Unit : Million Baht 2007 2008 2009 2010 2011E 

Sales (all) 11,600 12,007 10,976 13,176 13,000 

VA (all) 742 914 973 1,300 1,700 

VA (Blue-Ocean)  241 (32.5%) 391 (42.8%) 421 (43.3%) 650 (50%)  

Note: VA = Sales – Raw Material Costs 

 

ตัวอยางของผลิตภัณฑกลุม Blue-Ocean ที่ประสบความสําเร็จในป 2553 ที่ผานมา ไดแกชิ้นสวน Smart 

phone ซึ่งบริษัทฯ เปนผูผลิตรายใหญ นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑกลุม IC จําพวก MEMS หรือ TPMS 

(เซ็นเซอรวัดลมยาง) ที่ทํารายไดใหบริษัทฯ ไดอยางตอเนื่อง 
 
Joint-Development: ยุทธศาสตรการพัฒนารวมกับลูกคา 

1. Jointly innovating new “High-end products” with Customers. 

2. Being “The First-Movers” in the field. 
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3. Enabling “Lock-in World-Class Customers” for Long-term Relationship 

4. “Differentiating” SMT from  other conventional EMS providers 

Joint-Development สงผลใหบริษัทฯ สามารถพัฒนาตนเองเพื่อกาวไปสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม 

โดยในเดือนกุมภาพันธ 2554 บริษัทฯ ไดรับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐดีเดนดานวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหการ

จากสภาวิจัยแหงชาติ จาก ฯพณฯ ทานนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ    เวชชาชีวะ 

First- Mover :  การที่บริษัทฯ สามารถเปน First-Mover ในแตละผลิตภัณฑนั้น จะทําใหบริษัทฯ 

กลายเปนผูผลิตรายแรกๆ ของโลกสําหรับผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงและสามารถเพิ่มสวนแบงการตลาด 

เพิ่มมารจิ้นและมีลูกคาที่เปน world-class ทั่วโลกมากยิ่งขึ้น 

(1) First in “Production Technology” and First to “Market” 

(2) First in “Manufacturing Technology” 

(3) More “Market Shares” , More “Margins” and More “World-class Customers” 

 
Product Life Cycle (วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ) 

 

 
 

HDD  Standard  IC  
Smart Phones
MEMS/ TPMS 
Blue-in-Red  IC  

RFID

 

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ ไดนําเสนอวงจรชีวิตของผลิตภัณฑตางๆ โดยกลาววาแมวงจรดังกลาวจะไม

สามารถหลีกเลี่ยง แตบริษทฯ ไดวางกลยุทธเพื่อยืดอายุของวงจรดังกลาวออกไป ซึ่งการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ก็

เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรดังกลาว และไดนําเสนอแผนการใชเงินที่ไดจากการเพิ่มทุน หรือ Right Offering 

จํานวน 738 ลานบาท สรุปไดดังนี้ 
1. Core  Business Capacity Expansion  

(ขยายกําลังการผลิตในธุรกิจหลัก) 

40% 

2. Diversification into Renewable Energy  

(เขาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน) 

40% 

3. Working Capital       

(เพื่อเปนเงินทุนหมนุเวียน) 

20% 

 

ซึ่งการเพิ่มทุนดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ มีการเติบโตอยางมั่นคงและมีสถานะทางการเงินที่คอนขางดี 

สามารถขยายธุรกิจไดดี สําหรับการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทนนั้นจะมีลักษณะการเติบโต ดังนี้  
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จากนั้น ไดนําเสนอแผนการใชเงินเพิ่มทุนเพื่อการขยายกําลังการผลิตของธุรกิจหลัก (Core Business 

Expansion Program) ดังนี้  
  Capacity Expansion Cap X VA Impact 

1. Smart Phone 80% 50 MB 40% 

2. TPMS 100% 45 MB 15% 

3. RFID (New BOP) 300% 150 MB 10% 

4.   Standard IC (Blue in Red) 40% 100 MB 10% 

   345 MB  

(Ref: 28th January 2011) 

 

จุดเดนทางการเงินป 2553 (Financial Performances): สามารถสรุปไดดังนี้  
 2554 2553 

Revenue :  ประมาณ 13,176 ลานบาท ประมาณ 11,051 ลานบาท 

Net Profit : ประมาณ 530 ลานบาท ประมาณ 267.19 ลานบาท 

Net Profit Margin 4.02% 2.42% 

Gross Profit Margin 4.87% 3.65% 

Profitability  
     ROE:   
     ROA: 

 

27.9% 

12% 

 

19.5% 

6.4% 

EPS:  1.43 บาทตอหุน  0.73 บาทตอหุน  

Capital Structure  
    Debt/Equity:  
    Net IBD/E: 

 

1.12 

0.55 

 

1.58 

0.58 

 

 ความทาทายในป 2554 สําหรับ SMT (Year 2011 Challenges): บริษัทฯ ไดเตรียมความพรอมสําหรับ

ความทาทายที่อาจเกิดในรอบป 2554 ดังนี้ 

Challenges SMT 

 High-end Electronics Market is growing rapidly!  Taking Proactive Approaching Strategies 
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    ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสไฮเทคเติบโตอยางรวดเร็ว ใชกลยุทธในการทํางานแบบเชิงรุกเพื่อรองรับโอกาส 

 High Competition in the Industry 

    มีการแขงขันมากในอุตสาหกรรม EMS 

Focusing on ‘Blue-Ocean’ Market.  

มุงเนนตลาด “บลูโอเชี่ยน” 

 Rapid Changes in the Technology 

    เทคโนโลยีในการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 ‘Joint-Innovation’ & Leading Manufacturing Technology. 

มุงเนนรวมพัฒนา นวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑใหมกับ

ลูกคา 

 Fluctuation of USD/THB currency  

    ความผันผวนของสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ 

Applying Financial Derivative & Natural Hedging 

ประยุกตใชเครื่องมืออนุพันธทางการเงินและการทําเนอเจอรัล 

เฮทจ่ิง 

 Weather the worldwide crisis in Europe, USA and Japan 

    การผาวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา และ 

ญี่ปุน 

Building up Good 3 Mix’s (Customer, Product and 

Technology) 

การสรางสวนผสม 3 ผสานของ ลูกคา ผลิตภัณฑ และ 

เทคโนโลยี 

 Local political  situation 

    สถานการณการเมืองในประเทศ 

No Business Impact to SMT   

เราไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณการความ

วุนวายทางการเมืองที่ผานมา 

 Impact from Japan’s Earthquake & Tsunami to supply 

chain system 

     ผลกระทบจากแผนดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุน 

No direct impact to SMT’s supply chain system   

เราไมไดรับผลกระทบโดยตรงตอระบบหวงโซอุปทานของ

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร 

 

 มุมมองในป 2554 ของ SMT (SMT Year 2011 Outlook): มุมมองของบริษัทฯ ที่มีตอธุรกิจและทิศทาง

ของธุรกิจในป 2554 สรุปไดดังนี้ 

 “Blue Ocean Product” (BOP) demand is growing such as:   

      MMA: Smart Phone & its application (Lens lamination)  

      IC: MEMS Sensors & Chip for Green Energy, RFID.  

   ความตองการในตลาดบูลโอเชี่ยนของ SMT มีการเติบโตอยางเดนชัด 

         กลุม MMA: สมารทโฟน และ ผลิตภัณฑเกี่ยวเนื่อง เชน หนาปทมเลนส 

         กลุม IC: เซ็นเซอร MEMS และ IC ชิพสําหรับการประหยัดพลังงานตางๆ เชน RFID chip.  

 Its (BOP) profit margin will significantly contribute to 2011.  

 ผลตอบแทนของกลุมสินคาบูลโอเชียนสงผลอยางมีนัยสําคัญในป 2554 

 Thailand is an attractive place for Japanese SMEs to move out from Japan. 
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 ประเทศไทยกลายเปนแหลงนาลงทุนของบริษัทอิเล็กทรอนิกส ขนาดเล็กและกลางของญี่ปุน 

 Strong (Chinese) currency and labor problem in China is a positive impact. 

        การไดรับผลในเชิงบวกจากการแข็งคาของสกุลเงินหยวนและปญหาแรงงานในประเทศจีน 

 Thailand becomes the Global Hub for Electronics and Automotive Industry: 

 ประเทศไทยกลายเปนแหลงผลิต (ฮับ) ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและยานยนตใหตลาดโลก เชน 

ธุรกิจผลิตฮารดดิสกและการผลิตแผงวงจรไฟฟารวม IC 

 จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัยและประเด็นตางๆ ปรากฎวา   นายกิตติโชค 

สุพัฒนกิจสกุล ผูถือหุนรายยอยไดสอบถามประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี้ 

1. พิจารณาจากรายงานประจําป 2553 ในหนาที่ 18 เหตุใดสัดสวนการจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

ของบริษัทฯ ในตลาดของกลุมประเทศยุโรปจึงลดลงจากปที่ผานมา 

 นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ ช้ีแจงวา หากพิจารณาสัดสวนการจําหนายเพียงอยางเดียวยอมเห็นไดวา

อัตราสัดสวนคิดเปนรอยละของสัดสวนการจําหนายดังกลาวลดลง แตเมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะพบวามี 

Value Added (VA) ที่เพิ่มมากขึ้น 

2. การที่มีการครอบงํากิจการระหวางผูผลิตฮารดดิสก ทําใหเหลือผูผลิตรายใหญเพียง 3 ราย บริษัทฯ 

มีความคิดเห็นหรือทิศทางในการดําเนินธุรกิจตอไปอยางไร  

 นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กลาววาเหตุการณการครอบงํากิจการ (Take over)ระหวางกันของผูผลิต

ฮารดดิสก (Hard Disk Drive) รายใหญของโลกนั้น ทําใหมีจํานวนผูผลิตรายใหญลดลงเหลือเพียง 3 รายเทานั้น 

เนื่องจากที่ผานมาแนวโนมของการเติบโตของธุรกิจอยูในทิศทางที่ลดลง เนื่องจากผลิตภัณฑอยูในชวง Decline 

State ผูผลิตตางๆจึงพยายามหาวิธีการที่จะทําใหธุรกิจของตนมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยผลจากการ Take over ยอม

ทําใหมีจํานวนผูผลิตลดลง จึงทําใหผูผลิตรายใหญสามารถควบคุมทิศทางของตลาดได ยอมทําใหทิศทางของ

ธุรกิจสามารถเติบโตขึ้นได ผูผลิตรายใหญซึ่งเปนลูกคาของบริษัทฯจึงมียอดขายเพิ่มขึ้น เห็นไดจากแนวโนมของ

คําส่ังซื้อ (Order) ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตกตางจากไตรมาสที่ผานมาอยางเห็นไดชัด ซึ่งบริษัทฯ เองก็ไดมีการ

วางแผนและหารือกับลูกคาอยูตลอดเวลาอยางตอเนื่อง 

 นายสมนึก ไชยกุล อธิบายเพิ่มเติมวา นับแตมีเหตุการณที่ลูกคาของบริษัทฯ เขา Take over ผูผลิตราย

อื่น ยอดคําส่ังซื้อ (Order) ของเดือนเมษายนก็เพิ่มขึ้นตามลําดับ เห็นไดวาธุรกิจของบริษัทฯ ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้น

ดวย 

 เม่ือไมมีผูเขารวมประชุมซักถามอยางใดอีก ผูดําเนินการประชุมจึงสรุปวา ที่ประชุมรับทราบรายงานของ

คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553 ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารไดนําเสนอ   

  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ

ป 2553 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของ

ผูสอบบัญชี 
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 ผูดําเนินการประชุม ไดเรียนเชิญนายวิทยา ยศประพันธ ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 

นําเสนอรายละเอียดของงบดุลและงบกําไรขาดทุนตามรายงานของผูสอบบัญชี 

 นายวิทยา ยศประพันธ นําเสนอรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผูสอบ

บัญชี ตามที่ปรากฎในรายงานประจําป 2553 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 

ปรากฎในหนาที่ 69 -103 ของรายงานประจําป 2553 ดังกลาว โดยผลประกอบการในป 2553 จากงบการเงิน

รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยเปรียบเทียบงบกําไรขาดทุนของป 2552 และ 2553 สรุปไดดังนี้  
 (หนวย: ลานบาท) 

 2011 2010 

สินทรัพยรวม  4,453.57 4,378.33 

หนี้สินรวม  2,349.10 2,679.10 

สวนของผูถือหุน  2,104.47 1,699.23 

รายไดรวม  13,282.23 11,115.51 

กําไรสุทธิ  529.78 267.19 

กําไรตอหุน (บาทตอหุน)  1.433  0.886 

 

 จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัยและประเด็นตางๆ ปรากฎวา นางสาวนฤมล 

พลกภิชาต ผูรับมอบฉันทะของ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล สอบถามวา คําวา “รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ” ที่

ปรากฎในงบการเงิน มีความหมายอยางไร  

 นายวิทยา ยศประพันธ ชี้แจงวา บริษัทฯ ไดทําธุรกิจกับลูกคารายหนึ่งโดยใชวิธีบริหาร Logistics โดย

ลูกคาจะกําหนดชวงเวลาการสงสินคาและการเรียกชําระเงินและออกใบกํากับภาษีไว  ดังนั้นเมื่อบริษัทฯ สง

สินคาไปแลว  จะยังไมสามารถเรียกชําระเงินไดทันที บริษัทฯ จึงบันทึกบัญชีเปนรายไดที่เกิดขึ้น เพราะ ไดขาย

สินคาไปแลว  โดยจะไดรับเงินเมื่อครบกําหนดชําระ 

 เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ผูดําเนินการประชุม เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี

กําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผูสอบบัญชี  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2553 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี ดวยคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย 225,703,009 เสียง เทากับรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2553 

ผูดําเนินการประชุม กลาววา ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กําหนดใหบริษัทฯ จายเงินปนผลไดประมาณ 

40 % ของกําไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข) ซึ่งจากงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 529.78 ลานบาท และตามขอบังคับของบริษัทฯและกฎหมายที่

กําหนดใหบริษัทฯ ตองกันสํารองจํานวน 5% ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ ซึ่ง ณ ปจจุบันบริษัทฯ ไดกันสํารองไวจนครบแลว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีไดมีมติเสนอใหที่
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ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2553 จากผลประกอบการครึ่งปหลัง งวดเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม 2553 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 207,605,922.50 

บาท รวมทั้งขอใหที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการครึ่งปแรกของป 2553 

งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ซึ่งไดจายไปแลวเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท ดังนั้น 

รวมเงินปนผลที่จายในป 2553 เปนอัตราหุนละ 0.70 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 281,205,922.50 บาท คิดเปนรอย

ละ 53.08  ของกําไรสุทธิ  โดยจายจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (BOI) 

โดยวันกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) คือวันที่ 11 เมษายน 2554 และใหรวบรวม

รายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 12 เมษายน 2554 และกําหนดจายเงินปนผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 

 จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัยและประเด็นตางๆ ปรากฎวา   นางพรศรี รัตตา

นนท ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทฯ มีรายไดอื่นที่ไมไดรับการสงเสริมจาก BOI หรือไม  

นายวิทยา ยศประพันธ ชี้แจงวา บริษัทฯ มีกิจกรรมบางสวนที่ไมไดรับการสงเสริมจาก BOI  อยางไรก็

ตามกําไรที่จายเงินปนผลในครั้งนี้ เปนกําไรที่ไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมจาก BOI ทั้งจํานวน  

เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ผูดําเนินการประชุม เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล

ครึ่งปหลังในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมทั้งรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลครึ่งปหลัง รวมทั้งรับทราบการจายเงิน

ปนผลระหวางกาลตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 225,703,009 เสียง เทากับรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง - 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2554 

ผูดําเนินการประชุม กลาววา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการจึงไดมีมติใหเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2554 และกําหนดคาตอบแทนสําหรับผูสอบบัญชี 

โดยคณะกรรมการขอเสนอใหแตงตั้ง นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ

นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจําป 2554 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของ

บริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตน ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท 

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได ทั้งนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธ หรือ

สวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  

กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมทั้งส้ินเปนเงิน 1,575,000 บาท 

เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 100,000 บาท โดยคาสอบบัญชีป 2553 คือ 1,475,000 บาท 
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จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัยและประเด็นตางๆ เมื่อไมมีการซักถามอยางใด 

ผูดําเนินการประชุม เสนอใหที่ประชุมอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 

2554 ตามที่ไดนําเสนอ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 

2554 ตามที่ไดนําเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 225,700,134 เสียง เทากับรอยละ   99.9987 

ไมเห็นดวย 2,875 เสียง เทากับรอยละ     0.0012 

งดออกเสียง 0 เสียง - 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม 

 ผูดําเนินการประชุม กลาววา ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการตองออกจาก

ตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งใน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งนี้ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้  

 1) นายชอง เคว็น ซัม กรรมการ 

 2) นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 3) นายประสาท ยูนิพันธุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

   

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นวากรรมการทั้ง 3 ทานเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถและมี

ความเขาใจธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี มีประวัติการทํางานที่โปรงใส ไมดางพรอย ทั้งไดปฎิบัติงานในตําแหนง

หนาที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการไดเปนอยางดีตลอดมา จึงไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้ง

กรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขาเปนกรรมการของ  บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง  

โดยเฉพาะนายประสาท ยูนิพันธุ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา

แตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงเฉพาะเปนกรรมการบริษัทฯ แตไมกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ทั้งนี้ขอมูลและประวัติสังเขปของทานกรรมการทั้ง 3 

ทาน ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 ที่ไดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนทุกทาน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีกจํานวน 2 ทาน ไดแก รศ. ดร. กําพล ปญญาโกเมศ และ รศ. ดร. เอกชัย นิตยา

เกษตรวัฒน เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ตําแหนงกรรมการ

ตรวจสอบนั้นเปนการขอเสนอแตงตั้งเพิ่มเติมจากที่ไดระบุไวในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหกับทานผูถือหุน

ทุกทาน  

ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ จะมีจํานวนทั้งส้ิน 11 ทาน ทั้งนี้ขอมูลและประวัติสังเขปของบุคคลที่ไดรับ

การเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมทั้ง 2 ทาน ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 ที่

ไดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนทุกทาน 

เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอผูถือหุนทุกทานลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปน

รายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหไปทั้งที่ประสงคจะลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดย
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ในการลงคะแนนเสียงแตงตั้งกรรมการแตละทาน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออก

เสียงกอนและจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นดวยภายหลัง 

จากนั้นผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัยและประเด็นตางๆ ปรากฏวา

มีผูเขารวมประชุมสอบถามประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี้  

1. นายสุรชัย ดียิ่ง ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงเหตุผลที่บุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อแตงตั้งเปนกรรมการ

อิสระเพิ่มเติมนั้น บริษัทฯยังคงเนนบุคคลที่มีความรูและประสบการณดานการเงิน ทั้งๆที่มีกรรมการอิสระเดิมที่มี

ความรูและประสบการณดานนี้อยูแลว 

นายยรรยงค สวัสดิ์ เลขานุการบริษัทฯ กลาววา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้นถือวาเปน

ตัวแทนที่จะเขามาดูแลและปกปองผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย มีหนาที่โดยตรงในการพิจารณาการดําเนิน

กิจกรรมทางการเงินตางๆ รวมไปถึงพิจารณางบการเงินบริษัทฯ ดังนั้น ควรจะมีความรูดานการเงินและการบัญชี

เปนอยางดี 

2. นางสาวมลิวัลย จิตรีญาติธรรม ผูถือหุนรายยอย แสดงความเห็นวากรรมการของบริษัทฯ มีจํานวนที่

มากเกินความจําเปน ทั้งยังมีคําถามตางๆ สรุปประเด็นไดดังนี้ 

2.1) บริษัทฯ มีเฉพาะแตกรรมการที่มีหนาที่ดูแลดานการเงิน โดยมีกรรมการทานใดมีหนาที่ดูแลดานอื่นๆ 

เชน ดานการตลาดหรือไม 

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ อธิบายวาบริษัทฯ ไมไดมีแตเฉพาะกรรมการที่มีความรูความสามารถดาน

การเงินเทานั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรูความสามารถหลายดานโดยผสมผสานความสามารถของกรรมการ

แตละทานเพื่อใหเกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เชน นายโตรุ อูชิโนะ (Mr. Toru Uchino) ซึ่งเปนชาวญี่ปุน 

จะดูแลงานดานการตลาดและการขยายตลาดกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สวนตัวนายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ นั้น

จะดูแลการตลาดและการขยายตลาดของกลุมประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เห็นวาการที่บริษัทฯ มี

ผูบริหารที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการเงินและการบริหารความเสี่ยงจะชวยทําใหธุรกิจของบริษัทฯ สามารถ

ขยายตัวออกไปไดอยางยั่งยืน    

2.2) สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนตางชาติซึ่งเปนบริษัทแมมีจํานวนเทาใด  

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ ชี้แจงวา บริษัทฯ ไมไดมีสถานะเปนบริษัทลูกของบริษัทอื่นใด ในทาง

กลับกันบริษัทฯ ซึ่งมีสํานักงานในประเทศไทย มีสถานะเปนบริษัทแมของบริษัทที่อยูตางประเทศ รวมทั้งใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 2.3) หากกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไมไดถือครองหุนของบริษัทฯ แลวจะ

สามารถเขาใจธุรกิจ รวมทั้งปกปองผลประโยชนของผูถือหุนอยางเต็มความสามารถไดอยางไร นอกจากนี้ขอฝาก

ใหบริษัทฯอยาไดแตงตั้งใหนักการเมืองเขามามีตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ   

 ผูดําเนินการประชุมในฐานะที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ ชี้แจงวา ตามกฎหมายและประกาศของ 

ก.ล.ต. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวอยางชัดเจนวาตองถือหุนไมเกินรอยละ 1 และตองมีความรู

ความสามารถดานการบัญชีและการเงิน มีหนาที่โดยตรงเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย  

 นอกจากนั้น ยังไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเร่ืองจํานวนของกรรมการบริษัทฯ วาตามกฎหมายและกฎ 

ก.ล.ต. กําหนดใหบริษัทฯ ตองมีกรรมการอิสระจํานวนอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเดิมบริษัทฯ มี

กรรมการจํานวน 9 ทาน และเมื่อนายประสาท ยูนิพันธุ ไมไดกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการ
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ตรวจสอบและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัทฯ จึงตองแตงตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมใหครบตามสัดสวน

ดังกลาว ทั้งยังเปนการสงเสริมเรื่องความโปรงใสตามแนวทางของ ก.ล.ต. ดวย เนื่องจากในมุมมองของ ก.ล.ต. 

นั้น มองวา หากบริษัทฯ มีกรรมการอิสระมากก็จะยิ่งเปนประโยชนตอผูถือหุนรายยอยในการชวยสอดสองดูแล

การบริหารงานของบริษัทฯ ไดดียิ่งขึ้น  

 เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ผูดําเนินการประชุม เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและแตงตั้งเพิ่มเติมเปนรายบุคคลไป 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ดังนี้ 
 1. นายชอง เคว็น ซัม ไดรับแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง 

เห็นดวย 275,730,927 เสียง เทากับรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
 2. นายประสาท ยูนิพันธุ ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

เห็นดวย 275,730,927 เสียง เทากับรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
  3. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ ไดรับแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง 
เห็นดวย 273,637,066 เสียง เทากับรอยละ   99.2406 

ไมเห็นดวย 2,093,861 เสียง เทากับรอยละ     0.7593 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
  4. รศ.ดร. กําพล ปญญาโกเมศ ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
เห็นดวย 275,730,927 เสียง เทากับรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
  5. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 
เห็นดวย 275,730,927 เสียง เทากับรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง - 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 

 ผูดําเนินการประชุม กลาววา ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแลว โดยความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน ซึ่งเปรียบเทียบขอมูลอางอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 

รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ และประสบการณ จึงเห็นควรเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใหคงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุม
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สามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ไดมีมติอนุมัติไว รายละเอียดเปนไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสง

ใหกับผูถือหุนทุกทานแลวดังนี้ 

 1. ประธานกรรมการ    36,000 บาท/เดือน 

 2. กรรมการบริษัทฯ    24,000 บาท/เดือน 

 3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    36,000 บาท/เดือน 

 4.  กรรมการตรวจสอบ    30,000 บาท/เดือน 

  5. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ, กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/ครั้ง        

               และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

 

 จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัยและประเด็นตางๆ ปรากฎวาไมมีการซักถาม

อยางใด ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่ไดนําเสนอ                     

 มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถือหุนมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนซึ่งมาประชุม อนุมัติการจายคาแทนตอบแทนกรรมการตามที่เสนอดังนี้

เห็นดวย 275,728,052 เสียง เทากับรอยละ   99.9989 

ไมเห็นดวย 2,875 เสียง เทากับรอยละ     0.0010 

งดออกเสียง 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ (SMT-

WA) ตามโครงการ ESOP  
 ผูดําเนินการประชุมกลาววา ตามที่บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัทฯตามโครงการ ESOP (SMT-WA) ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อ

วันที่ 29 เมษายน 2553 และตอมาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 

2554 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 46,126,712 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 2.00 

บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (หรือ Right Offering) ใน

อัตรา 8 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม โดยราคาเสนอขายหุนละ 16 บาท ซึ่งเปนราคาที่ต่ํากวารอยละ 90 ของราคา

ตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ (คํานวนจากราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญในตลาดหลักทรัพย 7 วันทํา

การติดตอกัน หรือในชวงระยะเวลา วันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2554 และ 21 -25 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งเทากับ 

19.87 บาท)  

 ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไวใน "ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกกรรมการ และ/หรือ 

พนักงานของบริษัทฯ" (“ขอกําหนดสิทธิ”) ไดกําหนดใหบริษัทฯมีหนาที่ปรับราคาและอัตราการใชสิทธิใหแกผู

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯที่ออกใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อ

คํานวณตามสูตรที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิจะไดผลของการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใชสิทธิใหม เปนดังนี้ 
 ราคาและอัตราการใชสิทธิเดิม  
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาการใชสิทธิ 4.5 บาทตอหุน 
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 ราคาและอัตราการใชสิทธิใหม  
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.02213 หุน ในราคาการใชสิทธิ 4.403 บาทตอหุน 

  

 ดวยเหตุผลขางตน บริษัทฯ จึงตองออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 143,527 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุน

ละ 2.00 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ SMT-WA 

จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัยและประเด็นตางๆ เมื่อไมมีการซักถามอยางใด 

ผูดําเนินการประชุม เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 843,253,424 บาท เปนทุนจดทะเบียน 843,540,478 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 

143,527 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 2 บาท 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 843,253,424 บาท 

เปนทุนจดทะเบียน 843,540,478 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 143,527 หุน มูลคาหุนที่ตรา

ไวหุนละ 2 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 275,730,927 เสียง เทากับรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุน 

 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 843,253,424 

บาท เปน 843,540,478 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 143,527 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 

2.00 บาท ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯ ดังนี้ 

 จากขอความเดิม: 
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 843,253,424 บาท (แปดรอยสี่สิบสามลานสองแสนหาหมื่นสามพันสี่รอย

ยี่สิบสี่บาท) 

 แบงออกเปน 421,626,712 หุน (สี่รอยยี่สิบเอ็ดลานหกแสนสองหมืน่หกพันเจ็ดรอยสิบ

สองหุน) 

 มูลคาหุนละ 2.00 บาท (สองบาท) 

 โดยแบงออกเปน    

 หุนสามัญ 421,626,712 หุน (สี่รอยยี่สิบเอ็ดลานหกแสนสองหมืน่หกพันเจ็ดรอยสิบ

สองหุน) 

 หุนบุริมสิทธ ิ - ไมมี -  ( - ) 

 

เปนขอความที่แกไขใหม ดังนี้ : 
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 843,540,478 บาท (แปดรอยสี่สิบสามลานหาแสนสี่หมื่นสี่รอยเจ็ดสิบแปด

บาท) 

 แบงออกเปน 421,770,239 หุน (สี่รอยยี่สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองรอยสามสิบเกา

หุน)  

 มูลคาหุนละ 2.00 บาท (สองบาท) 
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 โดยแบงออกเปน    

 หุนสามัญ 421,770,239 หุน (สี่รอยยี่สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองรอยสามสิบเกา

หุน)  

 หุนบุริมสิทธ ิ - ไมมี -  ( - ) 

 

 ผูดําเนินการประชุมเปดโอกาสใหผูรวมประชุมซักถามขอสงสัยและประเด็นตางๆ แตเม่ือไมมีการซักถาม

อยางใด ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯ 

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯ 

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน ดังนี้ 

เห็นดวย 275,730,927 เสียง เทากับรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 
 
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 143,527 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 2.00 บาทเพื่อ 

รองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ (SMT-WA) ตามโครงการ ESOP 
ผูดําเนินการประชุม กลาววา ตามที่ไดมีการปรับราคาและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ SMT-

WA และเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติไปแลวในวาระที่ 8 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรร

หุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ SMT-WA 

จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัยและประเด็นตางๆ เมื่อไมมีการซักถามอยางใด 

ผูดําเนินการประชุม เสนอใหที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 143,527 หุน มูลคาหุนที่ตราไว

หุนละ 2.00 บาท ตามรายละเอียดที่นําเสนอ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 143,527 หุน มูลคา

หุนที่ตราไวหุนละ 2.00 บาท ตามที่นําเสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 275,730,927 เสียง เทากับรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 
 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจ Green Energy 

 ผูดําเนินการประชุม กลาววา ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ อีกจํานวน 5 ขอ จากเดิมวัตถุประสงคของบริษัทมีจํานวน 33 

ขอ เพิ่มเปน 38 ขอ เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ Green Energy โดยมีขอความตามรายละเอียดที่ปรากฏใน

หนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนทุกทานแลว ดังนี้ 

 1. ประกอบกิจการ จําหนายไฟฟา 
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 2. ประกอบกิจการ รับจางออกแบบ กอสราง ติดตั้ง ประกอบ จัดหา บํารุงรักษา และใหคําปรึกษาใน

การกอสรางโรงผลิตไฟฟาระบบเซลลแสงอาทิตยและระบบพลังงานทดแทนอื่นๆ เชน พลังงานลมพลังงานชีว

มวล พลังงานน้ําขนาดเล็ก กาซชีวภาพ ขยะ พลังงานความรอน เปนตน รวมทั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงาน

แสงอาทิตย และพลังงานทดแทนทุกประเภท 

 3. ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ และจําหนายแผงเซลลแสงอาทิตย วัสดุที่ใชในการผลิตแผงเซลล

แสงอาทิตย รวมถึง กอนซิลิคอน ผลึกซิลิคอน แผนเวเฟอร แผนเซลลแสงอาทิตย วัสดุกันความชื้น วัสดุปด

ดานหลังแผนเซลลแสงอาทิตย กรอบ และวัสดุทุกประเภท 

 4. ประกอบกิจการ นําเขาและสงออก เพื่อจําหนายและติดตั้งวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานทดแทนทุกประเภท 

 5. ประกอบกิจการติดตั้งระบบอานหนวยมิเตอรไฟฟาอัตโนมัติ 

 

 จากนั้นผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัยและประเด็นตางๆ ปรากฏวา

มีผูเขารวมประชุมสอบถามประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี้  

1. นายตอศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงความพรอมของบริษัทฯ ในการดําเนิน

ธุรกิจประเภท Green Energy และ Potential ของธุรกิจ Green Energy เปนอยางไร 

 นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ อธิบายวา บริษัทฯไดมีการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ Green Energy มาหลายป

แลว ตามที่ไดนําเสนอแกผูถือหุนใน News Letter แลว อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมไดเปนผูดําเนินธุรกิจนี้โดยตรง 

เพียงแตลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทยอยจะเปนผูดําเนินการตอไป สวนการขอเพิ่มเติมวัตถุประสงคนี้ ก็เพียง

เพื่อใหบริษัทฯ มีขอบเขตของวัตถุประสงคที่กวางขึ้นเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตอไปในอนาคตได 

2. นางสาวมลิวัลย จิตรีญาติธรรม ผูถือหุนรายยอย สอบถามเกี่ยวกับโครงการลงทุนและรูปแบบของ

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี้ 

 2.1) การเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีเปาหมายอยางไร และจะตองเพิ่มอีกจํานวนมากนอยเทาใด  

 นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ ชี้แจงวา บริษัทฯ จะใชเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนเพียง    รอยละ 40 เพื่อนําไป

ลงทุนในธุรกิจ Green Energy  

 2.2) สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุนของ BOI นั้นคงเหลือเปนระยะเวลาเทาใด และ

ผูประกอบการรายอื่น เชน Delta หรือ Hana ถือวาเปนคูแขงของบริษัทฯ หรือไม จากนั้นไดกลาวขอบคุณบริษัทฯ 

ที่สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางดีเยี่ยม มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องทําใหสามารถจายเงินปนผลใหแกผู

ถือหุนไดในปแรกที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และขอใหดํารงผลการประกอบการที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

เชนนี้ตลอดไป 

 นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ อธิบายวา โครงการความรวมมือของ BOI และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ทําใหบริษัทฯไดรับผลประโยชน กลาวคือ ทําใหไดรับสิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับ

แตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดย ณ ปจจุบันคงเหลือระยะเวลารับสิทธิประโยชนอีก 7 ป และอธิบาย

เพิ่มเติมวา Delta หรือ Hana หรือบริษัทฯ ตางเปนผูดําเนินธุรกิจ Electronics Manufacturing Services (EMS) 

แตไมใชคูแขงกัน เพียงแตทําธุรกิจคลายกัน เนื่องจากบริษัทฯไดสรางความแตกตางออกไปจากผูประกอบการ

รายอื่น โดยเปนผูประกอบธุรกิจ Advanced Electronics Manufacturing Services (EMS) ทําใหมีฐานลูกคา
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แตกตางกันและทําการตลาดแตกตางกัน ซึ่งบริษัทฯ ไดแบงผลิตภัณฑออกเปนจําพวก MMA และ IC ตางจากผู

ใหบริการรายอื่น 

 นายสมนึก ไชยกุล กลาวเพิ่มเติมวา ตลาดธุรกิจอิเล็กทรอนิกสนี้กวางมาก เนื่องจากไมมีผูประกอบการ

รายใดสามารถผลิตสินคาไดครอบคลุมทุกชิ้นสวน ขึ้นอยูกับวาผูประกอบการรายใดจะเลือกใหบริการในสวนใด 

เชนในธุรกิจยานยนตปจจุบันไดมีพัฒนาและเพิ่มเติมชิ้นสวนที่เปนอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นอยางมากมาย ซึ่งบริษัท

ฯ ก็ไดลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ TPMS เปนตน  

3. นางสาวนฤมล พลกภิชาต ผูรับมอบฉันทะของ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล สอบถามถึงความคืบหนา

ของโครงการลงทุนในธุรกิจ Green Energy 

 นายสมนึก ไชยกุล ชี้แจงวา บริษัทฯ ยังคงมุงเนนการประกอบธุรกิจดานอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก (Core 

Business) และไมไดเปนผูดําเนินธุรกิจ Green Energy โดยตรง แตจะลงทุนผานบริษัทยอย ชื่อบริษัท เอสเอ็มที 

กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด (SMT GE) โดยใชเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนสวนหนึ่งเทานั้น ซึ่ง ณ ปจจุบัน SMT GE เร่ิมตน

ศึกษาการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล (Biomass) แลวและมีแผนการที่จะลงทุนในธุรกิจผลลิต

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar) ตอไป 

เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงคของ

บริษัทฯ เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ Green Energy โดยใหดําเนินการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 

3 (วัตถุประสงค) เพิ่มเติมวัตถุประสงคตามขอบเขตที่ไดนําเสนอขางตน 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ เพื่อรองรับการ

ดําเนินธุรกิจ Green Energy ตามที่นําเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 275,730,927 เสียง เทากับรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง เทากับรอยละ     0.0000 
 
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)  
 

 ประธานในที่ประชุม เปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามขอสงสัยตางๆ โดยประธานกรรมการ กรรมการ

และผูบริหารไดตอบขอซักถามในเรื่องตางๆ สรุปไดดังนี้  

1. นายดิเรก วงษวานิช ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงความคืบหนาของโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar) และโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล (Biomass) 

 ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กรรมการบริหารและรองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานปฏิบัติการและพัฒนา 

ในฐานะผูจัดการโครงการ Green Energy ชี้แจงวาในสวนของโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 

(Solar) นั้น ณ ขณะนี้ SMT GE มีความพรอมแลวทั้งดานเทคโนโลยีและเงินทุน อยางไรก็ตามโครงการยังคงอยู

ในขั้นตอนการเจรจากับคูคาเพื่อการจัดตั้ง Solar Farm เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการตรวจสอบดาน

กฎหมาย ประวัติและสถานทางการเงินของคูคา รวมถึงการทํา Due Diligence ดวย สวนโครงการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานชีวมวล (Biomass) กําลังศึกษาขอมูลและคิดวาจะพรอมลงทุนในระยะเวลาอันใกลนี้ ทั้งนี้ โครงการนี้

อาจตองใชระยะเวลาในการกอสรางโดยประมาณ 18 – 24 เดือน ซึ่งจะเห็นผลก็ชวงป 2013 โดยหากมีความ

คืบหนาอยางไร จะแจงใหผูถือหุนทราบตอไป 
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2. นายกิตติโชค สุพัฒนกิจสกุล ผูถือหุนรายยอยไดเสนอแนะใหบริษัทฯ แสดงรายละเอียดของคาสอบ

บัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยแยกรายละเอียดใหชัดเจน และใหแสดงไวในรายงานการประชุมนี้ และ

แสดงในหนังสือเชิญประชุมในครั้งตอๆ ไป  

 บริษัทฯ จึงไดนําเสนอรายละเอียดของคาสอบบัญชีประจําป 2554 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ โดย

เปรียบเทียบจากป 2553 มีรายละเอียดดังนี้  
รายการ ป 2554 ป 2553 

 - การตรวจสอบงบการเงินสําหรับป 910,000 860,000 

 - การสอบทานงบการเงินระหวางกาล (3 ไตรมาส) 510,000 510,000 

รวม 1,420,000 1,370,000 
ผลตาง  50,000 

 - การสอบทานงบการเงินระหวางกาลของบริษัทยอย (3 ไตรมาส) 105,000 105,000 

 - การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปของบริษัทยอย (SMT GE) 50,000 0 

รวม 1,575,000 1,475,000 

 

3. นายลิขิต พงษพิทักษ สอบถามถึงภาพรวมของธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและธุรกิจ Green Energy สรุปได

ดังนี้ 

 3.1) วัฏจักรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกสมีชวงระยะเวลานานเทาใดและสถานของบริษัทฯอยูในชวงใดของ      

วัฏจักร 

 นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ อธิบายภาพรวมของธุรกิจวงจรอิเล็กทรอนิกส Semi-conductor วาแนวโนม

ในรอบ 30 – 40 ป ที่ผานมา ธุรกิจวงจรอิเล็กทรอนิกส Semi-conductor จะมีอายุอยูที่ประมาณ 4 – 5 ป แตการ

ขึ้นลงของวัฏจักรนั้นไมไดมีรูปแบบที่ขึ้นสูงและลงต่ําสุดแบบกนกระทะ แตจะมีลักษณะเปนรูปฟนปลา ซึ่งเอียง

ลงเล็กนอยและกลับขึ้นไปอีกครั้ง โดยในสวนของบริษัทฯ นั้น จะมีผลิตภัณฑที่หลากหลายผสมผสานกัน ตามกล

ยุทธ Product mix คอยสอดแทรกอยูตลอดเวลา เชน ขณะนี้มีผลิตภัณฑชิ้นสวนโทรศัพทมือถือ Smart phone, 

MEMS, TPMS ที่กําลังเติบโตและสรางรายไดใหแกบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมี IC Package ชิ้นเล็กๆ ที่เกิดขึ้นมา

ใหมและจะมีวัฏจักรอยูไดตอไปอีกเปนสิบป รวมไปถึงผลิตภัณฑ RFID Tag ที่มีความถี่สูงถึง 900 เมกกะเฮิรต 

เปนสินคาใหมของโลก ทั้งหมดนี้จะชวยสงเสริมใหธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตตอไปได อยางยั่งยืนและเปนการลด

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจอีกดวย  

 3.2) ภาพของธุรกิจของบริษัทฯ ในอีก 5 ปขางหนาจะเปนอยางไร 

 นายสมนึก ไชยกุล กลาววา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสมีการพัฒนาอยางตอเนื่องไมหยุดอยูกับที่ ทั้งนี้เพื่อ

ตอบสนองความตองการของมนุษยที่ตองการความสะดวกสบายมากขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นอยูกับวาบริษัทฯจะพัฒนา

ผลิตภัณฑตัวใด จึงเห็นวาธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถเติบโตตอไปไดอยางตอเนื่อง  

 นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กลาวเพิ่มเติมวา ยุทธศาสตรตางๆ ของบริษัทฯ เชน การมุงเนนผลิตภัณฑ

กลุม Blue Ocean หรือการรวมมือผลิตกับลูกคา (Joint Development) จะชวยสงเสริมการเติบโตในระยะยาว 

ไมจํากัดเพียง 3 ป หรือ 5 ป อีกทั้งลูกคาของบริษัทฯ ก็เปนผูประกอบการที่อยูในระดับโลก (World class) บาง

บริษัทมีอายุถึงรอยป การที่ลูกคารวมทําธุรกิจกับบริษัทฯ ยอมทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยาง

ยั่งยืน  

 3.3) SMT GE จะเปนผูผลิตแผง Solar Cell ดวยตนเองหรือไม  
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 ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กลาววาในการดําเนินธุรกิจ Solar Farm นั้น SMT GE จะนําเขาแผงจากคูคาที่อยู

ตางประเทศมาติดตั้ง เนื่องจากปจจุบันแผง Solar Cell มีราคาถูกลงมากและยังชวยใหสามารถเริ่มตนดําเนิน

ธุรกิจไดทันที อยางไรก็ตาม SMT GE ก็ไมไดปดโอกาสที่จะทําการผลิตแผง Solar Cell แตอยางใด ขึ้นอยูกับ

โอกาส สถานการณและความเหมาะสมในอนาคต  

 3.4) เห็นวาธุรกิจ Solar Farm นั้น มีตนทุนที่สูงมาก ผูประกอบการไมสามารถอยูไดโดยปราศจากการ

อุดหนุนของรัฐบาล (Adder) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นตอเรื่องนี้อยางไร 

  ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กลาววา เงินอุดหนุนหรือ Adder นั้นจะมีอัตราคงที่ตลอดระยะเวลา 10 ป ตาม

สัญญาซื้อขายที่ทํากับการไฟฟา หลังจากนั้นธุรกิจจะสามารถอยูไดดวยตัวเองจนสิ้นอายุการใชงานของแผง  

โดยแผงจะมีอายุการใชงานประมาณ 25 ป ซึ่งโดยทั่วไปเงินลงทุนจะอยูที่ประมาณ 100 ลานบาทตอการผลิต

ไฟฟา 1 เมกกะวัตต แตบริษัทฯ สามารถเจรจากับคูคาและไดราคาที่ต่ํากวา ซึ่งส่ิงนี้จะเปนหัวใจสําคัญที่ทําให

ตนทุนถูกลง เกิดภาวะการคุมทุนเร็วขึ้น ซึ่งจากModel ของธุรกิจที่ไดศึกษาพบวา สามารถคืนเงินลงทุนไดโดยใช

ระยะเวลาประมาณ 7 ป หลังจากนั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวผลกําไรไดอยางตอเนื่องแมไมไดรับเงิน Adder ก็ตาม 

ทั้งนี้ เนื่องจากวาธุรกิจ Solar Farm เปนธุรกิจที่ใชแสงอาทิตยเปนวัตถุดิบ สามารถตั้งแผงรับแสงอาทิตยทิ้งไว

กลางแดด สรางรายไดไดทุกวัน และมีตนทุนในการบํารุงรักษาที่ต่ํามาก  

 นายสมนึก ไชยกุล กลาวเพิ่มเติมวาจากแผนการที่ศึกษาพบวาธุรกิจดังกลาว สามารถคืนทุนไดภายใน

ระยะเวลาประมาณ 7 ป หลังจากนั้นก็เปนรายไดที่ไมตองลงทุน 

4. นางสาวมลิวัลย จิตรีญาติธรรม ผูถือหุนรายยอย ไดแนะนําใหบริษัทฯ จัดหาแผงจากผูผลิตใน

ประเทศเพื่อเปนการชวยเหลือผูประกอบการของไทย  

 

 เมื่อที่ประชุมไมมีขอซักถามอยางใดอีก ผูดําเนินการประชุมไดเรียนเชิญประธานฯกลาวปดการประชุม 

ประธานฯไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลามารวมประชุมและใหการสนับสนุนการดําเนินการของบริษัทฯ 

ดวยดีตลอดมา และกลาวปดการประชุมเมื่อเวลา 17.00 น. 
 

 

 

 
 

ลงชื่อ                                              ประธานในที่ประชุม 

                   (นายสมนึก ไชยกุล) 

 

ลงชื่อ                                             บันทึกรายงาน 

             (นายยรรยงค  สวัสดิ์) 

               เลขานุการบริษัทฯ 
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สิ่งที่สงมาดวย  3 

 

ขอมูลของบคุคลที่ไดรับการเสนอชื่อแตงต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 

1. นายสมนึก ไชยกุล  (อายุ 60 ป) 

ตําแหนงในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

เสนอผูถือหุนแตงตั้ง : กรรมการ  

การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 26/2547 

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท  ทีเอ็มพี ไรซ มิลล จํากัด 

 : ประธานกรรมการบริษัท ชีวา ไรซ จํากัด   

 : ประธานกรรมการบริษัท กรีน นาวิทัส จํากัด 

 : ประธานกรรมการบริษัท คีย สตาร พรอพเพอรตี้  จํากัด 

 : ประธานกรรมการบริษัท ศรีสุโขทัยเรียลเอสเตท จํากัด 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 

(ณ วันที่ 31 ม.ค. 55) 

: รอยละ 5.30 

 
2. นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ (อายุ 55 ป) 

ตําแหนงในบริษัทฯ : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร 

เสนอผูถือหุนแตงตั้ง : กรรมการ 

การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส) สถาบันเทคโนโลยี       

พระจอมเกลา วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 26/2547  จากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณการทํางาน  : ผูจัดการอาวุโส ฝายขายและการตลาด บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 : ผูจัดการอาวุโส ฝายปฏิบัติการ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร จํากัด   

 : ผูจัดการแผนก วิศวกรรมตรวจสอบ Integrated Circuit บริษัท ฟลิปส เซมิคอนดักเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

 : กรรมการ บริษัท เอสเอส อารเอฟไอดี จํากัด 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 

(ณ วันที่ 31 ม.ค. 55) 

: รอยละ 0.06 
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3. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต (อายุ 65 ป) 

ตําแหนงในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

เสนอผูถือหุนแตงตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

การศึกษา : เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Monetary Theory, University of Missouri – 

Columbia, USA. 

 : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Public Finance, California State University, Long 

Beach, USA. 

 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 9/2547 จากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 89/2550 จากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 24/2551 จากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศ

ไทย) จํากัด (มหาชน) 

 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)       

 : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและกํากับหนี้สาธารณะ 

 : กรรมการ สภาวิจัยแหงชาติ สาขาเศรษฐศาสตร 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 

(ณ วันที่ 31 ม.ค. 55) 

: รอยละ  0.01 

 
4. นายโตรุ อูชิโนะ (อายุ 61 ป) 

ตําแหนงในบริษัทฯ : กรรมการ 

เสนอผูถือหุนแตงตั้ง : กรรมการ 

การศึกษา : Bachelor's degree in Automatic Control, Mechanical Engineering, Tokyo - 

Metropolitan University  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Public Company Board of Directors' Rules & Regulations in Thailand by SET  

 : Public Companies Business Rules & Regulations, CSR, Various Management 

in Japan by Itochu & concerned authorities 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสเอส อารเอฟไอดี จํากัด 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 

(ณ วันที่ 31 ม.ค. 55) 

: รอยละ 0.11 
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สิ่งที่สงมาดวย 4 

 

ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
 
การประชุมผูถือหุน 

ขอ 24. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวัน

ส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท  

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือ

หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุน ไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่

จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แต

ตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุน

ภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน  

ขอ 25. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 

เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา 7 วัน

กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  

 ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว

ราชอาณาจักร 

ขอ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่

ผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทน 

(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

(6) กิจการอื่น ๆ 

 
การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน 
 ขอ 26. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็

ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะและจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียน

กําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุม กอนผูรับมอบฉันทะ

เขาประชุม  

ขอ 27. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุม ไมนอยกวา 25 คน 

และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
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หุนมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่

จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม

ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอัน

ระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไป

ยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีประธานกรรมการหรือประธาน

กรรมการมิไดมาเขาประชุม ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี 

หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธาน 

ขอ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวย

คะแนนเสียงดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี

วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

  (ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ 

  (จ)  การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 

  (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ  

ขอ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และไมเกิน 15 คน และกรรมการไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ

ตามที่กฎหมายกําหนด 

หามมิใหกรรมการประกอบกิจการเขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและ

ดําเนินธุรกิจอันเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

ในการดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของ

บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

ใหกรรมการแจงใหทราบโดยมิชักชาในกรณีที่กรรมการมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่

บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี หรือถือหุนหรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจํานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ในระหวางรอบปบัญชี 
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ขอ 12. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2)  ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป 

(3)  บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียง      

ชี้ขาด 

ขอ 13. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบง

ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะ

ออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ

ถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

ขอ 14. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอน

หรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และ

นอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันที่

จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

 
การจายเงินปนผล  

ขอ 36. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหาม

มิใหแบงเงินปนผล 

เวนแตเปนกรณีของหุนบุริมสิทธิที่ขอบังคับระบุไวเปนการอื่น เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน 

การจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควร

พอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้ 

ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย มิใหคิดดอกเบี้ยแก

บริษัทหากการจายเงินปนผลนั้นไดกระทําภายใตระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 37. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 

หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัท 
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สิ่งที่สงมาดวย 5 

เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน  
 

เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม  

1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 

1.1  กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง  
ใหแสดงเอกสารที่ราชการออกใหซึ่งยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว

ขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) และหากมีการ

เปล่ียนชื่อ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย  

1.2  กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  
(ก)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได

กรอกขอความถูกตองครบถวนและไดลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ  

(ข)  สําเนาเอกสารที่ราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1.1 และผูถือหุนไดลงชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง  

 (ค)  แสดงเอกสารที่ราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1.1  

2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 

2.1  กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง  

(ก)  แสดงเอกสารที่ราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1.1  

(ข)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งไดลงนามรับรองความถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน  

2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  

 (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได

กรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบ

ฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ   

(ข)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งไดลงนามรับรองความถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน  

 (ค)  สําเนาเอกสารที่ราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงชื่อ

รับรองสําเนาถูกตอง  

(ง) แสดงเอกสารที่ราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1.1  

 
3. ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

(ก) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 2.1 หรือ 2.2  
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(ข) ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน ตองสงหลักฐานดังตอไปนี้เพิ่มเติม  

1)  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปน

ผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  

2)  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ 

Custodian  

ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทน

นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 
 
การมอบฉันทะ  

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะของผูถือหุนแตละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กําหนดไว 

(ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ืองกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550) จํานวน 3 แบบ ดังนี้  

 • แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน  

• แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว  

 • แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปน

ผูรับฝากและดูแลหุน (สามารถ download ไดที่ www.starsmicroelectronics.com) 

 
วิธีการมอบฉันทะ 
กรณีผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้  

1.  เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น ดังนี้  

1.1 ผูถือหุนทั่วไปจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น  

1.2  ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งไดจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ 

แบบ ข. หรือ แบบ ค.)  

2.  มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุนหรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ตามที่บริษัทฯไดเสนอไวในหนังสือเชิญประชุมนี้ คือ รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน และ รศ. ดร. กําพล               

ปญญาโกเมศ โดยใหระบุชื่อพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ หรือทําเครื่องหมาย  

หนาชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุม

ดังกลาว  

3.  ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมีผล

ผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับมอบฉันทะที่มา

ลงทะเบียนเขารวมประชุม  
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4.  สงหนังสือมอบฉันทะพรอมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบารโคด) มายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย ภายในวันอังคาร

ที่ 17 เมษายน 2555 หรือกอนเวลาเริ่มการประชุมอยางนอยหนึ่งชั่วโมงกรณีนํามาสง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให

เจาหนาที่ของบริษัทฯ ไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่มประชุม  
 
 * กรณี ที่เปนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนหลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดสง

หนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหตรวจสอบความถูกตองลวงหนาอยางนอย 1 วัน ทางโทรสาร 035-221-778 (ติดตอ

สอบถามแผนก Compliance & Legal โทรศัพท 035-221-777 ตอ 308)   
  

ทั้งนี้ ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 

และผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ตน

ถืออยูได เวนแตเปน Custodian ที่ผูถือหุนซึ่งเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหเปนผูรับฝากและดูแลหุนตามหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค.  

 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 กอนเริ่มการประชุม ตั้งแตเวลา 13.00 น.   

เปนตนไป ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 ณ หองราชมณเฑียร แกรนด บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ 

กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม ส่ิงที่สงมาดวย 8  

 

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน  

หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง  
วาระทั่วไป  
1. การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผยดวยบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งเสียงตอหนึ่ง

หุน ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย หรือ ไม

เห็นดวย หรือ งดออกเสียง โดยไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน (เวนแตเปนการ

ออกเสียงของ Custodian)  

2.  กรณีมอบฉันทะ  

2.1  ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ

เทานั้น การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะวาระใดไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบ

ฉันทะ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน  

2.2  หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวในหนังสือมอบ

ฉันทะ หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด

นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ขอเท็จจริงประการใด ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดตามที่เห็นสมควร 
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วาระเลือกตั้งกรรมการ  
สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 12 กําหนดใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนน

เสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุนและกําหนดใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป  

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ  

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้  

1.  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะสอบถาม

ความเห็นจากที่ประชุมวาผูถือหุนทานใด เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  

2.  เม่ือประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นแลว ใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทําเครื่องหมาย  ในบัตร

ลงคะแนน โดยลงคะแนนตามความเห็นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง เวนแตเปนการออกเสียงของ Custodian 

ที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดใหแบงแยกคะแนนเสียงได  

มติของที่ประชุมผูถือหุน 

มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

• กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเปนมติของที่ประชุม  

• กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะตองเปนไป

ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอน

การลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว  

1.  หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด  

2.  ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น 

และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได   

เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ  
การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน  
ประธานในที่ประชุมจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบกอนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนน

เสียงแตละวาระจากการลงคะแนนที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจงผลการนับ

คะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระกอนเสร็จส้ินการประชุม  
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สิ่งที่สงมาดวย 6 

ขอมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทฯ เสนอใหผูถือหุนมอบฉันทะ 
 
1. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

อายุ 48 ป 

ที่อยูติดตอ : บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมูที่ 2 ตําบลคลองจิก 

อําเภอบางปะอนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

สวนไดเสียในวาระการประชุม : - ไมมี –    

 
2. รศ. ดร. กําพล ปญญาโกเมศ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 40 ป 

ที่อยูติดตอ : บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมูที่ 2 ตําบลคลองจิก 

อําเภอบางปะอนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

สวนไดเสียในวาระการประชุม : - ไมมี –    
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สิ่งที่สงมาดวย 7 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) 

        เขียนที่................................................................... 

 วันที่..................เดือน................................... พ.ศ. ................ 

 (1) ขาพเจา........................................................................................... สัญชาติ........................................... 

อยูบานเลขที่.............................ถนน.........................................................ตําบล/แขวง................................................... 

อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย......................................... 

 (2)  เปนผูถือหุนของบริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวน

ทั้งส้ิน..........................หุน  

 (3) ขอมอบฉันทะให 

  (1) ..................................................................... อายุ...............ป  ที่อยู............................................. 

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

จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย...........................  หรือ 

  (2)  รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน อายุ 48 ป ที่อยู 605-606 หมูที่ 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หรือ 

  (3)  รศ. ดร. กําพล ปญญาโกเมศ อายุ 40 ป ที่อยู 605-606 หมูที่ 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองราชมณเฑียร แกรนด 

บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

   ลงชื่อ..........................................................ผูมอบฉันทะ 

                                              (                                                          ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                                        (                                                          ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                                      (รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                                              (รศ. ดร. กําพล ปญญาโกเมศ)                  

หมายเหตุ   
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   
(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

      เขียนที่........................................................ 

 วันที่................เดือน................................... พ.ศ. .................. 

 (1) ขาพเจา............................................................................................... สัญชาติ........................................ 

อยูบานเลขที่...................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง................................................... 

อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย................................................ 

 (2)  เปนผูถือหุนของบริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวน

ทั้งส้ิน..........................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................................เสียง  

 (3) ขอมอบฉันทะให 

   (1) ...................................................................................อายุ...............ป ที่อยู................................. 

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

จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย........................... หรือ 

  (2)  รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน  อายุ  48 ป ที่อยู 605-606 หมูที่ 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หรือ 

  (3)  รศ. ดร. กําพล ปญญาโกเมศ อายุ  40 ป ที่อยู 605-606  หมูที่ 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองราชมณเฑียร แกรนด 

บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 

   � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  � เห็นดวย  � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง 

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบป 2554 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
รายงานของผูสอบบัญชี   

   � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  � เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง  
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วาระที่ 4  รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการครึ่งปแรกและอนุมัติ          
งดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการครึ่งปหลังของป 2554 

 

   � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  � เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

  � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   1. นายสมนึก ไชยกุล 
  �  เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง 
   2. นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ 
  �  เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง  

    3. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต 
  �  เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง  
   4. นายโตรุ อูชิโนะ 
  �  เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง  

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 

  � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  � เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง  

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2555 

  � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  � เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง  

 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

  � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  � เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือใน

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

   ลงชื่อ..........................................................ผูมอบฉันทะ 

                                        (                                                          ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                                         (                                                          ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                                      (รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                                                          (รศ. ดร. กําพล ปญญาโกเมศ)                  

                                         

หมายเหต ุ

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

 

 
ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

 
 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองราชมณเฑียร           

แกรนด บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย    

วาระที่  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 

     �   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     �   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

       �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

วาระที่  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 

     �   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     �   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

       �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

วาระที่  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 

     �   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     �   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

       �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

วาระที่  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 

     �   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     �   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

       �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

วาระที่  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 

     �   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     �   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

       �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

วาระที่  .................................  เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

 ชื่อกรรมการ...................................................................................................................... 

       �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ...................................................................................................................... 

       �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ...................................................................................................................... 

       �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ...................................................................................................................... 

       �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 
 



 

สิ่งที่สงมาดวย 8 

แผนที่สถานที่จัดประชุม 

 

   
  

หองราชมณเฑียร  แกรนด บอลรูม โรงแรมมณเฑียร  
ถนนสุรวงศ กรุงเทพมหานคร 

“SMT”
 

 

บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
605-606 หมูที่ 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

โทรศัพท 035-221-777 โทรสาร 035-221-778 
www.starsmicroelectronics.com 
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