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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

        วนัที� 4 เมษายน 2559 
 
เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

2. รายงานประจําปี 2558 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ข้อมลูของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อแตง่ตั ;งเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ 

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมลูประกอบการพิจารณาเลอืกตั ;งกรรมการอิสระ 
4. แบบรายงานการเพิ�มทนุ (F 53-4) 
5. สรุปรายละเอียดเบื ;องต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื ;อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครั ;งที� 1 (SMT-W1) 

ที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
6. สรุปรายละเอียดเบื ;องต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื ;อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครั ;งที� 2 (SMT-WB) 

ที�ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ  
7. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครั ;งที� 1/2559 (เฉพาะวาระที�

เกี�ยวข้อง) 
8. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
9. เอกสารที�ต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ  คําชี ;แจงวิธีการมอบฉนัทะและการลงทะเบียน 
10. ข้อมลูของกรรมการอิสระที�บริษัทฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
11. หนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. 
12. แผนที�สถานที�จดัประชมุ 

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

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัองัคารที� 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั ;น 2 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั�น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี� เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี ; 
 

 
วาระที0 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 27 
เมษายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด รวมทั ;งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 



2  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559    

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
ประชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2558 ซึ�งได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559 รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
การลงมติ วาระนี ;ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที0 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

ความเป็นมา  บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัที�เกิดขึ ;นในรอบปีที�
ผ่านมา ซึ�งปรากฏในรายงานประจําปี 2558 (ในรูปแบบแผ่นบนัทึกข้อมูล CD-ROM) ที�ได้จัดสง่ให้กับผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ; ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
และการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัซึ�งเกิดขึ ;นในรอบปี 2558 เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
การลงมต ิวาระนี ;เป็นวาระเพื�อทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไมต้่องออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที0 3 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ 9นสุดวันที0 31 ธันวาคม 2558 และ 
 รายงานของผู้สอบบัญชี   

ความเป็นมา เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั ซึ�งกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัทํางบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ ;นสดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณา
อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน รวมทั ;งรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิ ;นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 ที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสําคญั จากงบเฉพาะกิจการ 
และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดงันี ;   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สนิทรัพย์รวม 3,436 3,429 ล้านบาท 
หนี ;สนิรวม 1,691 1,654 ล้านบาท 
รายได้รวม 7,670 7,618 ล้านบาท 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (62.90) (62.99) ล้านบาท 
อตัราสว่นกําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (0.132) (0.151) บาท/หุ้น 

 
โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจําปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ�งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ; ปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 
การลงมติ วาระนี ;ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 
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วาระที0 4  พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2558  
   ความเป็นมา  ตามนโยบายของบริษัทฯ ที�กําหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40 % ของกําไรสทุธิ      
(โดยมีเงื�อนไข) ซึ�งจากงบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ ;นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 
บริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ขาดทุน) สทุธิประมาณ (62.90) ล้านบาท และบริษัทฯยงัคงมีขาดทุนสะสมคง
เหลอือยู ่บริษัทฯ จึงไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ได้ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณา 
อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานของปี 2558  
การลงมติ วาระนี ;ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที0 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั 9งกรรมการแทนกรรมการที0ครบกาํหนดออกตามวาระ 

ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 13 กําหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั ;งหมด โดยกรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั ;นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ�งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีครั ;งนี ; มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ จํานวน 3 ทา่น ดงันี ; 

1. นาย ธีรศกัดิX สวุรรณยศ  กรรมการ 
2. นาย ชอง เคว็น ซมั  กรรมการ 
3. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ  กรรมการ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั ;งนี ; นายธีรศกัดิX สวุรรณยศ ไม่ประสงค์จะรับตําแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระ เนื�องจากมีภาระกิจที�ต้องปฏิบตัิจํานวนมาก จึงเห็นควรให้เลือกตั ;งกรรมการที�เหลืออีก 2 ท่าน เพื�อให้ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตั ;งกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ�ง ดงันี ;  

1. นาย ชอง เคว็น ซมั  กรรมการ 
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ  กรรมการ 
 

เนื�องจาก กรรมการทั ;ง 2 ทา่น เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯเป็น
อย่างดี มีประวตัิการทํางานที�โปร่งใส ทั ;งได้ปฏิบตัิงานในตําแหน่งหน้าที�ในฐานะกรรมการและอนกุรรมการได้
เป็นอยา่งดีตลอดมา โดยข้อมลูและประวตัิของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อ ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 
การลงมติ วาระนี ;ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที0 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 

ความเป็นมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ อนัประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดบัความรับผิดชอบ ประสบการณ์ รวมทั ;งการสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนในกลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน
แล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเทา่กบัปี 2558 โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ; 
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 ตําแหน่ง คา่ตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

เบี ;ยประชมุ  
(บาท/คน/ครั ;ง) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 36,000 5,000 
กรรมการ 24,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 36,000 5,000 
กรรมการ 30,000 5,000 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ประธาน 0 5,000 
กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
(เฉพาะที�มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 
กรรมการ 0 5,000 

*สิทธิประโยชน์อื�นๆ -ไมมี่- 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เท่ากับปี 
2558 ตอ่ไป จนกวา่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี�ยนแปลงเป็นอยา่งอื�น  
การลงมต ิวาระนี ;ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ�มเติม พ.ศ. 2551) 
 

วาระที0 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั 9งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2559 
ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื�อ
พิจารณานําเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาแต่งตั ;งผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน    
อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 เนื�องจากมีความเห็นวา่ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นบริษัทที�
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชี ตลอดจนมีเครือขา่ยครอบคลมุและเป็นที�ยอมรับในหลายประเทศ ซึ�งจะ
ทําให้มาตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ อยู่ในระดบัสากล ตลอดจนที�ผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าที�ตรวจสอบ
บญัชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2559 
จํานวน 1,575,000 บาท เพิ�มขึ ;นจากปี 2558 จํานวน 40,000 บาท และมีรายชื�อผู้สอบบญัชี ดงันี ;  
นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4501 และ/หรือนางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที� 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5313 ซึ�งผู้สอบบญัชีดงักลา่ว
จะตรวจสอบบญัชีของบริษัทยอ่ยด้วย 
(หมายเหต:ุ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตั ;งแต่ปี 2557-
2558 สว่นนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตั ;งแตปี่ 2558)  
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             (หนว่ย: บาท) 
รายการ ปี 2559 ปี 2558 

 - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 1,575,000 1,535,000 

 
เพิ0มขึ 9นจากปี 2558  
จาํนวน 40,000 บาท 

 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส  
   (STARS USA) 

105,000 105,000 

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

รวม 305,000 305,000 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้
ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั ;งผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2559 และกําหนดคา่ตอบแทนตามที�นําเสนอข้างต้น 
การลงมติ วาระนี ;ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 
 

วาระที0 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงนิไม่เกิน 1,500,000,000 บาท 
ความเป็นมา เพื�อจัดหาเงินทุนสําหรับใช้ในการลงทุน และ/หรือ การชําระคืนเงินกู้  และ/หรือ เป็นเงินทุน
หมนุเวียนทั�วไป และเพื�อสร้างผลติภณัฑ์ทางการเงินที�หลากหลายในการจดัหาแหลง่เงินทนุ บริษัทฯ จึงเห็นควร
เสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดดงันี ; 

ประเภทตราสารหนี ; : หุ้ นกู้ ชนิดระบุชื�อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื�อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มี
หรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผู้คํ ;าประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทั ;งนี ;
ขึ ;นอยูก่บัความเหมาะสมของภาวะตลาด 

มลูคา่การเสนอขาย : วงเ งินรวมและมูลค่าคงค้างไม่ เ กิน 1,500,000,000 บาท ณ ขณะใด
ขณะหนึ�ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชดุเดียวหรือหลายชุดในคราว
เดียวกนั หรือหลายคราวก็ได้ 
ทั ;งนี ; ในกรณีที�มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนกําหนด และ/หรือ หุ้นกู้ ครบกําหนด 
บริษัทฯสามารถออกหุ้นกู้ชดุใหมเ่พิ�มเติมได้ โดยมลูคา่เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่
รวมกับมลูค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที�ยงัไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม
ดงักลา่วหรือเทียบเทา่ 

อายตุราสารหนี ; : ไมเ่กิน 10 ปี นบัจากวนัที�ออกหุ้นกู้   
สกลุเงิน : สกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตราตา่งประเทศในจํานวนเทียบเทา่ 
อตัราดอกเบี ;ย : ขึ ;นอยูก่บัภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายแตล่ะครั ;ง และปัจจยัอื�นๆที�

เกี�ยวข้อง 
การไถ่ถอนก่อนกําหนด : ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไมม่ีสทิธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกําหนด และ/หรือ บริษัท
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อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้ นกู้ คืนก่อนกําหนด ทั ;งนี ; ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงและเงื�อนไขของการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะครั ;ง 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ 
และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving Basis) โดยจะทําการเสนอขาย
หุ้ นกู้ ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ ลงทุนทั�วไป 
(Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถาบันใน
ต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว 
ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎระเบียบ
อื�นๆ ที�เกี�ยวข้องซึ�งมีผลใช้บงัคบัในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั ;น 

เงื�อนไขอื�น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้ จะขึ ;นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดใน
ขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครั ;ง และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  ตามรายละเอียดข้างต้น ทั ;งนี ; ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บคุคลที�
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย มอํีานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และ
รายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในส่วนที�ยังไม่ได้กําหนด ตามความจําเป็นและ
เห็นสมควรที�จะต้องกําหนดตามกฎหมายและข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง เช่น ชื�อหุ้นกู้  ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จํานวนหุ้น
กู้ ที�จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  การคํ ;าประกนั หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย 
อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด สิทธิและหน้าที�อื�นใดตามประเภทหุ้นกู้ ที�จะออกในแต่ละคราว 
อตัราดอกเบี ;ย วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบี ;ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจดัสรร และรายละเอียด
การเสนอขาย ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  นายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  รวมถึงการนําหุ้นกู้ดงักลา่วไปจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี ; ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ศนูย์ซื ;อขายหลกัทรัพย์ 
หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอํานาจดําเนินการขออนญุาต ดําเนินการเปิดเผยข้อมลู และ
การดําเนินการอื�นใดกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ทั ;งปวงตามที�จําเป็นและ
สมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
การลงมต ิวาระนี ;ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 
 

วาระที0 9   พิจารณาอนุมัติการเปลี0ยนแปลงมูลค่าหุ้นที0ตราไว้ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ 
              บริษัทฯ ข้อ 4. เรื0องทุนจดทะเบียน จากมลูค่าหุ้นที0ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท 

ความเป็นมา บริษัทฯ มีความประสงค์เปลี�ยนแปลงมลูค่าหุ้นที�ตราไว้ของบริษัทฯ (Split Par) เพื�อให้หุ้นของ
บริษัทฯ เกิดสภาพคลอ่งในการซื ;อขายมากยิ�งขึ ;น เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นโดยลดมลูคา่หุ้นที�ตราไว้จะ
สง่ผลให้จํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ เพิ�มขึ ;นโดยสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้และทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ยงัคงเดิม 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิ
การเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้ของบริษัทฯ จากมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท (1 หุ้นเดิม : 2 
หุ้นใหม่) โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ยงัคงเดิม แต่จํานวนหุ้นสามัญเพิ�มขึ ;น จาก 419,582,439 หุ้น เป็น
จํานวน 839,164,878 หุ้น  ทั ;งนี ; เพื�อเพิ�มสภาพคลอ่งในการซื ;อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และอนมุตัิแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื�องทนุจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุ้นที�ตราไว้ของ
บริษัทฯ โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม ่ดงันี ; 
 

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน
จํานวน 

839,164,878 บาท (แปดร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ�งแสนหก
หมื�นสี�พนัแปดร้อยเจ็ดสบิแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 839,164,878 หุ้น (แปดร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ�งแสนหก
หมื�นสี�พนัแปดร้อยเจ็ดสบิแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00  บาท (หนึ�งบาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุ้นสามญั 839,164,878            หุ้น (แปดร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ�งแสนหก

หมื�นสี�พนัแปดร้อยเจ็ดสบิแปดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 

  

การลงมต ิวาระนี ;ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที0 10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
                ข้อ 4. เรื0องทุนจดทะเบียน   

ความเป็นมา บริษัทฯ ต้องดําเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4. เรื�องทนุจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ�มทนุของบริษัทฯ ได้ ทั ;งนี ; เพื�อปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
บทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั ที�กําหนดให้บริษัทฯ ต้องทําการลดทนุจดทะเบียนโดยวิธีการ
ยกเลกิหุ้นสามญัจดทะเบียนที�ยงัไมไ่ด้ออกจําหนา่ย ก่อนที�บริษัทฯ จะสามารถเพิ�มทนุของบริษัทฯ   
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิ
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 839,164,878 บาท เป็น 836,475,966 บาท โดยการยกเลกิหุ้นสามญั
ที�ยงัไมไ่ด้จําหนา่ยจํานวน 2,688,912 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ�งเป็นหุ้นสามญัที�ออกเพื�อรองรับการ
ใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ครั ;งที� 1 (SMT-WA) ที�
เหลอืจากการใช้สทิธิซื ;อหุ้นสามญัครั ;งสดุท้าย และได้หมดอายลุงเมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2557 และอนมุตัิแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน  เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม ่ดงันี ; 

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน
จํานวน 

836,475,966 บาท (แปดร้อยสามสิบหกล้านสี�แสนเจ็ดหมื�น
ห้าพนัเก้าร้อยหกสบิหกบาท) 

 แบง่ออกเป็น 836,475,966 หุ้น (แปดร้อยสามสิบหกล้านสี�แสนเจ็ดหมื�น
ห้าพนัเก้าร้อยหกสบิหกหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00  บาท (หนึ�งบาท) 
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 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุ้นสามญั 836,475,966 หุ้น (แปดร้อยสามสิบหกล้านสี�แสนเจ็ดหมื�น

ห้าพนัเก้าร้อยหกสบิหกหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 

  

การลงมต ิวาระนี ;ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที0 11  พิจารณาอนุมัติการเพิ0มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

   ข้อ 4. เรื0องทุนจดทะเบียน 
ความเป็นมา บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องระดมทนุมาเพื�อใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของ
บริษัทฯ บริษัทฯจึงมีความประสงค์ที�จะเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4. เรื�องทนุจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณา
อนมุตัิเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 836,475,966 บาท เป็น 1,020,771,159 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ�มทุนใหม่ จํานวน 184,295,193 หุ้ น มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 และใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิ�มทุน (สิ�งที�ส่งมาด้วย 4) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้
สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม ่ดงันี ; 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน
จํานวน 

1,020,771,159 บาท (หนึ�งพันยี�สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื�น
หนึ�งพนัหนึ�งร้อยห้าสบิเก้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,020,771,159 หุ้น (หนึ�งพันยี�สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื�น
หนึ�งพนัหนึ�งร้อยห้าสบิเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00  บาท (หนึ�งบาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุ้นสามญั 1,020,771,159 หุ้น (หนึ�งพันยี�สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื�น

หนึ�งพนัหนึ�งร้อยห้าสบิเก้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 
 

การลงมต ิวาระนี ;ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที0 12  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ0มทุนใหม่   

ความเป็นมา ตามที�กล่าวมาแล้วในวาระที� 11 ถึงแผนการระดมทุนเพื�อขยายธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯจึง
จําเป็นต้องเพิ�มทุนจดทะเบียน ดงันั ;น เพื�อปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทนุใหมจํ่านวนไมเ่กิน 184,295,193 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 อนมุตัิจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทนุใหม ่ จํานวนไม่เกิน 184,295,193 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม ่ดงันี ; 
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1. จํานวนไม่เกิน 167,295,193 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั ;งหมด ณ 
ปัจจบุนั) เพื�อรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 ที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้นโดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 (กรณีมี
เศษให้ปัดทิ ;ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียด
เบื ;องต้นของใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 (สิ�งที�สง่มาด้วย 5) 

2. จํานวนไม่เกิน 17,000,000 หุ้ น (หรือคิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจํานวนหุ้ นที�จําหน่ายได้แล้วทั ;งหมด ณ 
ปัจจุบัน) เพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ที�เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือ
พนกังานของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื ;องต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB 
(สิ�งที�สง่มาด้วย 6) 

นอกจากนี ; เพื�อความคลอ่งตวัในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม ่ตามข้อ 1) - 2) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื�อพิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 
เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุ้นที�ตราไว้ 
การลดทุนและเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอต่างๆ และ/หรือดําเนินการใดๆ เพื�อปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
คําสั�งของนายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุ้นที�ตราไว้ ลดทุนและเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
การลงมติ วาระนี ;ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที0 13  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที0จะซื 9อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั9งที0 1  
               (SMT-W1) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

ความเป็นมา ตามที�บริษัทฯ มีแผนการระดมทุนเพื�อใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯ  บริษัทฯจึงประสงค์ที�จะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวนไม่เกิน 167,295,193 หน่วย 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณา
อนมุตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 จํานวนไมเ่กิน 167,295,193 หนว่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดง
สิทธิ SMT-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ ;ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุป
รายละเอียดเบื ;องต้นของใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 (สิ�งที�สง่มาด้วย 5) 
ทั ;งนี ; มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดและเปลี�ยนแปลง
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง ราคาและอตัราการใช้สทิธิ การจดัสรร และวนั
ออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตแุหง่การออกหุ้นสามญัใหมเ่พื�อ
รองรับการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 ตามที�
เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง 
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รวมทั ;งดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 
การนําใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 และหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องอื�น 
การลงมติ วาระนี ;ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที0 14  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที0จะซื 9อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั9งที0 2  
               (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

ความเป็นมา เพื�อเป็นการตอบแทนการปฏิบตังิานของกรรมการและพนกังานของบริษัทฯ ที�มีความตั ;งใจ ทุ่มเท
และเสียสละในการทํางาน รวมทั ;งเป็นการเสริมสร้างกําลังใจและจูงใจบุคลากรที�มีความสามารถและมี
ประสทิธิภาพในการทํางานให้ร่วมทํางานกบับริษัทฯ ในระยะยาว อนัจะสง่ผลดีตอ่การปฏิบตัิงานและการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯจึงประสงค์ที�จะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB จํานวนไม่เกิน 
17,000,000 หนว่ย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ โดยไมค่ิดมลูคา่ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณา
อนมุตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB จํานวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ
และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมลูค่า ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื ;องต้นของใบสําคญั
แสดงสทิธิ SMT-WB (สิ�งที�สง่มาด้วย 6) 
ทั ;งนี ; มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที�ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดและเปลี�ยนแปลงวนัออกและเสนอ
ขาย หลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-
WB ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตแุหง่การออกหุ้นสามญัใหมเ่พื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สทิธิ 
และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-WB ตามที�เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศ
ข้อบงัคับที�เกี�ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั ;งดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและ
สมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB รวมถึงนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�เกิด
จากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ SMT-WB   เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องอื�นๆ 
อนึ�ง กรรมการอิสระ 2 ทา่นที�บริษัทฯ เสนอชื�อให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครั ;งนี ;  ได้รับจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-WB ในครั ;งนี ;ด้วย โดยมีรายละเอียด ดงันี ; 
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ลําดับ รายชื0อ ตาํแหน่ง จาํนวนใบสําคัญแสดง
สิทธิ SMT-WB ที0ได้รับ

จัดสรร (หน่วย) 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

โครงการ 
1.  รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 
500,000 2.94 

2.  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

500,000 2.94 

 

การลงมต ิวาระนี ;ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียง
ทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB 
ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ในครั ;งนี ; 

 
วาระที0 15  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที0จะซื 9อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั9งที0 2 (SMT-WB) 

   ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที0ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวน 
   ใบสาํคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั 9งหมดที0เสนอขายในครั9งนี 9 เป็นรายบุคคล 
ความเป็นมา ในการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของ
บริษัทฯ มีผู้ ที�ได้รับการจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-WB ทั ;งหมดที�ออกเสนอขายในครั ;ง
นี ; รวมทั ;งสิ ;น 3 ทา่น ดงันี ; 
ลําดับ รายชื0อ ตาํแหน่ง จาํนวนใบสําคัญแสดง

สิทธิ SMT-WB ที0ได้รับ
จัดสรร (หน่วย) 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

โครงการ 
1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กรรมการบริหาร  

และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
3,000,000 17.65 

2. นายทดัธีร์ ขยิ�ม  กรรมการบริหาร   
และรองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร  
(สายงานการพฒันาธุรกิจ) 

1,800,000 10.59 

3. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมการ กรรมการบริหาร  
และรองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร  
(สายงานการจดัการวตัถดุิบ) 

1,100,000 6.47 

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ  
1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร 

 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ซึ�งปัจจุบนัดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นบุคลากรที�มีประสบการณ์ ความรู้ความ
ชํานาญในธุรกิจ มีภาวะความเป็นผู้ นําอนัเป็นที�ยอมรับทั ;งกบับคุลากรในบริษัทฯ และบคุคลภายนอก มี
วิสยัทัศน์ที�กว้างไกล และมีบทบาทสําคญัในการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ที�สามารถนํามาปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถพลิกฟื;นผลการ
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ดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ปรับตวัดีขึ ;น เช่น นโยบายในการลดต้นทุนการดําเนินงาน  นโยบายแสวงหา
ตลาดสนิค้าใหมเ่พิ�มมากขึ ;น โดยมุ่งเน้นตลาดสินค้าที�มีอตัรากําไรขั ;นต้น (Gross Profit Margin) สงู เพื�อ
ทดแทนตลาดสินค้าเดิมที�มี Gross Profit Margin ตํ�า และนโยบายสนบัสนุนการพฒันาสินค้าที�มี
นวตักรรมด้านเทคโนโลยีขั ;นสงูที�จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ ให้สามารถ
เติบโตได้อยา่งยั�งยืน เป็นต้น ดงันั ;น การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่นายพีระพลในครั ;งนี ; เพื�อเป็นการ
ตอบแทนความมุง่มั�นทุม่เทในการทํางาน และสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพมากยิ�งขึ ;น 
และรักษาทรัพยากรบคุคลที�มีคณุค่าให้ทํางานกบับริษัทฯต่อไปในระยะยาว อนัจะสง่ผลให้บริษัทฯ มีผล
ประกอบการที�ดีตามมาในที�สดุ 

2. นายทดัธีร์ ขยิ�ม 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายทดัธีร์ ขยิ�ม ซึ�งปัจจุบนัดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริหาร  และรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ) เป็นบุคคลที�มี
ประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญด้านการตลาดชิ ;นสว่นอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี สามารถร่วมทํางาน
กบัฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ที�ได้วางไว้เพื�อนํามา
ปฏิบตัิได้อยา่งประสบความสําเร็จ ทั ;งในการติดต่อประสานงานกบักลุม่คู่ค้าเดิม และการแสวงหาตลาด
สนิค้าใหม ่ซึ�งนายทดัธีร์ เป็นบคุคลที�มีสว่นสาํคญัในการผลกัดนัและสร้างรายได้จากกลุม่ลกูค้าใหมใ่ห้แก่
บริษัทฯ ได้เป็นจํานวนมากในปี 2558 ที�ผา่นมา สง่ผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ปรับตวัดีขึ ;น อีกทั ;ง
เป็นผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการทํางานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบตัิงานเพื�อสร้างประโยชน์
ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่นายทดัธีร์ ในครั ;งนี ; เพื�อเป็นการ
ตอบแทนความมุง่มั�นทุม่เทในการทํางาน และสร้างแรงจงูใจให้ทํางานกบับริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื�อ
สร้างรายได้และผลกําไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ�งขึ ;นในอนาคต 

3. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ�งปัจจุบันดํารง

ตําแหนง่กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (สายงานการจดัการวตัถดุิบ) เป็น
บุคคลที�มีประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญ และมีหน้าที�ความรับผิดชอบทั ;งในส่วนของการเป็น
กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ  นอกจากนี ; นายพร้อมพงศ์ ยงัเป็นบุคคลที�มีสว่นสําคญัใน
การช่วยลดต้นทนุสนิค้าที�เกิดจากการบริหารจดัการวตัถดุิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้มีสว่นร่วม
ในการริเริ�มและผลกัดันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่บริษัทฯ อีกทั ;งเป็นผู้ ทุ่มเทแรงใจและ
แรงกายในการทํางานอยา่งเต็มความสามารถ และปฏิบตัิงานเพื�อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมา
โดยตลอด การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แกน่ายพร้อมพงศ์ ในครั ;งนี ; เพื�อเป็นการตอบแทนความมุง่มั�น
ทุ่มเทในการทํางาน และสร้างแรงจูงใจให้ทํางานกบับริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื�อสร้างรายได้และผล
กําไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ�งขึ ;นในอนาคต 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน (สิ�งที�สง่มาด้วย 7) และเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิ
การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ที�ได้รับการ
จดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-WB ทั ;งหมดที�ออกเสนอขายในครั ;งนี ; เป็นรายบคุคล 
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การลงมต ิวาระนี ;ต้องได้รับอนมุตัิเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ;งหมด
ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5
ของจํานวนเสยีงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนคดัค้านในวาระนี ; 

   
วาระที0 16  พิจารณาเรื0องอื0นๆ (ถ้ามี)  
 
 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันอังคารที0 26 เมษายน 
2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั 9น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั0น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี0 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตั ;งแต่เวลา 13.00 น. ผู้ ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ตน สามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายชื�อและรายละเอียดในสิ�งที�สง่มาด้วย 10  

 ผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและ  
ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที�แนบมาตามสิ�งที�สง่มาด้วย 11 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ�งเท่านั ;น 
สว่นหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั ;งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ download ได้ที� www.starsmicro.com   

 ทั ;งนี ; ขอความร่วมมือจากท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัจนัทร์ที� 25 เมษายน 2559 โดย
บริษัทฯ ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุม   
ผู้ ถือหุ้นด้วย 

 เพื�อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ ;น จึงขอให้ท่าน
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนําแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที�มีแถบบาร์โค้ดที�แจกพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมนี ;) และ
หนงัสอืมอบฉนัทะมาแสดง เพื�อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ ในวนัประชมุดงักลา่วข้างต้น 

นอกจากนี ; เพื�อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ด ีบริษัทฯได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นพร้อมทั ;งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.starsmicro.com) เป็นการลว่งหน้า เพื�อเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนที�จะได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจาก
บริษัทฯ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

 
 

(นายยรรยงค์  สวสัดิX) 
                 เลขานกุารบริษัทฯ 

                                                    โดยคําสั�งของคณะกรรมการบริษัทฯ 



14  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559    

 
 

สิ�งที�สง่มาด้วย  1 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

ของ 
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที0 
 ประชมุเมื�อวนัจนัทร์ที� 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั ;น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั�น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี� เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
เริ0มการประชุม 
 นางกุลกนิษฐ คําศิริวชัรา ที�ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ที�เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 และแจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า บดันี ; มีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมทั ;งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั ;งสิ ;น 174 ราย ถือหุ้นรวมทั ;งสิ ;น 212,678,841 หุ้นคิดเป็นร้อย
ละ 50.8512 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั ;งหมดของบริษัทฯ จํานวน 418,237,983 หุ้น ครบองค์ประชุมตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิดการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ�มขึ ;นจึง
รวมเป็นจํานวนทั ;งสิ ;น 206 รายถือหุ้นรวมทั ;งสิ ;น 214,270,749 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 51.2318 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่าย
แล้วทั ;งหมดของบริษัทฯ) 

นายยรรยงค์ สวัสดิX เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัทฯ ผู้ บริหาร ผู้ สอบบัญชี ที�ปรึกษา
กฎหมายอิสระ และที�ปรึกษาของบริษัทฯ ที�เข้าร่วมประชมุ ดงันี ;  

 
กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ จํานวน 7 ท่าน  
1. นายสมนกึ ไชยกลุ                     ประธานกรรมการ 
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี�ยงและ

รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (สายงานการจดัการวตัถดิุบ) 
3. นายประสาท ยนิูพนัธุ์ กรรมการ 
4. นางพนูพรรณ ไชยกลุ กรรมการ 
5. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

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

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

บริหารความเสี�ยง 
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ผู้บริหารของบริษัทฯ ที0จะทาํหน้าที0นําเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชมุจํานวน 4 ท่าน 
 1.  นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

2. ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช   กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร(สายงานปฏิบติัการ 
    และพฒันา) 

 3. นายทดัธีร์ ขยิ�ม  รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (สายงานการพฒันาธุรกิจ) 
 4. นายวิทยา ยศประพนัธ์  ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน-บญัชี 
 

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

 
ที0ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 1 ท่าน  
1. นายชยัพร โยคาวจร 
 
ที0ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จํากัด เข้าร่วมประชุม
จํานวน 2 ท่าน 
1. นางกลุกนิษฐ คําศิริวชัรา  
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา 
 
เจ้าหน้าที0จากบริษัท อนิเวนท์เทค ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 2 ท่าน 
1.  นายสวุรรณ เตม็วิริยะกลุ 
2.  นายกิตติXธเนศ  เธียรวราวฒัน์ 
 
บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ทําการตรวจสอบการลงทะเบียน

ของผู้ ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที�ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั ;น เลขานุการ
บริษัทฯ กลา่วเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ�งเป็นประธานในที�ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดย
นายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที�เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 และกล่าว
เปิดการประชุม จากนั ;นได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา ที�ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็น
ผู้ ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ�มดําเนินการประชุม นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชี ;แจง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ; 
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1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันั ;น ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นที�
ถืออยู่หรือรับมอบฉนัทะมา 

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

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

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

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

6. ผู้ ดําเนินการประชมุจะเป็นผู้แจ้งให้ที�ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน
เสียงที�นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที�รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชุมทั ;งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 
โดยในแตล่ะวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนั ;นๆ 

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

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

ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 
- วาระที� 2  เป็นวาระแจ้งเพื�อทราบจงึไมต้่องลงมติ  

8.  กรณีที�ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ�มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื�อและนามสกุล เพื�อเป็น
ข้อมลูให้บริษัทฯ 

หลงัจากนั ;น ผู้ ดําเนินการประชมุ กลา่วดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ; 
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วาระที0 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 
 

 ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื�อ
วนัที� 28 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯได้จดัส่งสําเนารายงานการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดงักล่าวแล้วเสร็จ
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด รวมทั ;งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 
จากนั ;นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็การแก้ไขรายงานการประชุม
ดงักลา่ว  

   เมื�อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการ
ซกัถามอย่างใด ผู้ ดําเนินการประชุมเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว  

 
   มตทิี0ประชุม ที�ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื�อ

วันที� 28 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ; 

  
เห็นด้วย 214,008,931 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
 

ผู้ ดําเนินการประชมุ ขอให้ที�ประชมุพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที�ได้
เสนอไว้ในรายงานประจําปี 2557 และกล่าวเรียนเชิญ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ที�ประชมุรับทราบ  

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที� กล่าวว่า เนื ;อหาในการนําเสนอมี
สาระสําคญั 4 เรื�องดงันี ;        
1) 2014 Performance Review 
2) 2015 Vision/Strategy 
3) Changes in STARS 
4) Q&A 
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Performance Review (รายงานผลประกอบการ (Operating Performance) ปี 2557) 
ผลประกอบการของบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sale and Service Revenue: ยอดขายในปี 2557 ทั ;งปีบริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที� 
ประมาณ 8,992 ล้านบาท เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2556 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที� ประมาณ 7,651
ล้านบาท เพิ�มขึ ;น 1,341 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Value Added (VA): มลูคา่เพิ�มของบริษัทฯในปี 2557 เพิ�มขึ ;นประมาณ 178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 
เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
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Gross profit: สําหรับปี 2557 บริษัทฯมีขาดทุนขั ;นต้นจากผลประกอบการ (Operating Performance) 
ประมาณ 60 ล้านบาท ทั ;งนี ;บริษัทฯมีขาดทุนขั ;นต้นจากผลประกอบการ (Operating Performance) ลดลงจากปี 
2556 ที�มีผลขาดทุนขั ;นต้นจากผลประกอบการ (Operating Performance) อยู่ที�ประมาณ 89 ล้านบาท แสดงว่า
บริษัทฯมีผลการดําเนินงานที�ดีขึ ;น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Net profit/ Loss: สําหรับปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากผลประกอบการ (Operating 
Performance) ประมาณ 189 ล้านบาท ทั ;งนี ;บริษัทฯมีขาดทุนสทุธิจากผลประกอบการ (Operating Performance) 
ลดลงจากปี 2556 ที�มีผลขาดทนุสทุธิจากผลประกอบการ (Operating Performance) อยู่ที�ประมาณ 298 ล้านบาท 
แสดงวา่บริษัทฯมีผลการดําเนินงานที�ดีขึ ;น และคาดวา่บริษัทฯจะมีกําไรสทุธิในปีถดัไป 
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EBITDA: ตวัเลข EBITDA มีการปรับตวัดีขึ ;นมาก สําหรับปี 2557 อยู่ที�ประมาณ 173 ล้านบาท เหตเุพราะ
บริษัทฯมีผลประกอบการที�ดีขึ ;น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vision and Core Value 
 
Our Mission (พันธกิจ) 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ Stakeholder ที�สําคญัของบริษัทฯ ประกอบด้วย ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และ
พนกังาน โดยทั ;งสาม Stakeholder ผกูกนัด้วยความไว้วางใจ (Trust)  
 
Our Vision (วิสัยทศัน์)  
 “เราจะเป็นบริษัทที�มีการเจริญเติบโต และสร้างผลกําไรอย่างยั�งยืน โดยการให้บริการและผลติสินค้าที�ให้
ความพอใจระดบัห้าดาวแก่ลกูค้า โดยใช้พนกังานที�มีทกัษะสงูและสิ�งอํานวยการผลติระดบัโลก” 

 
Our Core Value (ค่านิยม) มี 4 ค่านิยมดังนี 9 

Customer focus   ลกูค้าเป็นหนึ�ง 
Cost awareness   คํานงึต้นทนุ 
Cross functional teamwork ร่วมกนัทํางาน 
Creativity       สร้างสรรค์สิ�งใหม ่ 
“DO IT RIGHT & DO IT NOW” 
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2015 Key Strategy  
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategy (กลยุทธ์) มี 3 กลยุทธ์ดังนี 9 
 

1. Cost reduction to maximize profit of current products (ลดต้นทนุเพื�อเพิ�มกําไรในสินค้าปัจจบุนั) 
2. Increase volume of current customers for better utilization (เพิ�มยอดการสั�งซื ;อของลกูค้าปัจจบุนั เพื�อใช้

กําลงัการผลิตให้ดีขึ ;น) 
3. Diversify our services, products and customers (เพิ�มความหลากหลายของบริการ , สินค้า และลกูค้าของ

บริษัทฯ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์แรก Cost Reduction: Do our HOMEWORK 
      บริษัทฯมีโครงการ Cost Saving ถ้าทั ;งโครงการประสบความสําเร็จ คาดว่าจะสามารถประหยัดได้เป็น
จํานวนมาก ทั ;งนี ;บริษัทฯได้เริ�มโครงการนี ;มาตั ;งแต่ปลายปี 2557 แล้ว และในปี 2558 ยงัคงดําเนินโครงการนี ;อย่าง
ตอ่เนื�อง 
 
ตวัอย่างโครงการ Cost Reduction ของบริษัทฯ ที�เป็นโครงการใหญ่ ได้แก ่
Alternate/ Control/Improve Direct & Indirect Material: เป็นโครงการหา alternative source ใหมเ่พิ�มทั ;ง second 
source และ third source  
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Productivity improvement: เป็นการนําเทคนิคการผลิต เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการผลิต ซึ�งบริษัทฯได้นํามาใช้ทั ;ง 
OEE , Lean , Line balancing เป็นต้น 
Utility cost: เป็นการลดคา่นํ ;า คา่ไฟฟ้า คา่สาธารณปูโภคตา่งๆ  
Other factory overhead: เป็นการลดคา่โสหุ้ยการผลิตตา่งๆ ทั ;งทางตรง และทางอ้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที0สอง More Loading: Work with current good customers  
การเพิ�ม Loading สําหรับกลุม่ผลิตภณัฑ์ปัจจบุนั 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ MMA: สําหรับปี 2557 ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ MMA เพิ�มขึ ;นโดยเฉพาะในไตรมาสที� 3 และ 4
สําหรับ ปี 2558 นี ;คาดวา่จะได้ยอดขายที�ใกล้เคียงประมาณการ  
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Standard IC Turnkey& Assembly Only:  กลุ่มผลิตภณัฑ์นี ; สําหรับปี 2558 มีแนวโน้มเพิ�มขึ ;น
กวา่ปี 2557   
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กลยุทธ์ที0สาม Diversify Services, Products and Customers 
 การ diversify ธุรกิจ และลกูค้า บริษัทฯกําหนดธุรกิจใหม่ และลกูค้าใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะเลือก
ทําธุรกิจที�เป็น High Value Added ผลิตสินค้าที�มีกําไรที�เหมาะสม บริษัทฯ พยายามจะผลิตสินค้าที�ใช้ High skill to 
produce เนื�องจากคู่แข่งขันน้อย และคู่แข่งขันจะเข้ามาผลิตแข่งยาก สําหรับลูกค้า บริษัทฯจะเลือกลูกค้าที�มี
ศกัยภาพมีคําสั�งผลิตปริมาณมากในตลาดแล้ว โดยบริษัทฯเสนอตวัเป็นผู้ผลิตแบบ Turnkey  
 
New Project  
 
โครงการที0 1 Touch Sensor for Notebook & Smart Phone 
Touch Sensor สําหรับ Notebook และ Smart Phone ใช้สแกนผ่านนิ ;วมือ ซึ�งเป็นเทคโนโลยีใหม ่
โครงการที0 2 Life Style Camera 
 ขณะนี ;เป็น Pre-production แล้ว เป็นกล้องวีดีโอ 360 องศา มองเห็นรอบทิศทาง 360 องศา จะ spring 
Launch ในเดือนเมษายน 2558 นี ; ซึ�งใช้พนกังานจํานวนน้อยในการผลิต ซึ�งบริษัทฯมองว่าเป็นผลิตภณัฑ์ตวัใหม่ที�
สามารถสร้างมลูคา่เพิ�มให้กบับริษัทฯได้  
โครงการที0 3 Optical Devices and Active Optical Micro Assembly 
 บริษัทฯ ได้ร่วมเป็น partner กบั ลกูค้ารายหนึ�ง เพื�อร่วมพฒันาทางด้านเทคนิคของผลิตภณัฑ์   
สําหรับ Optical Module จะเป็นกล่อง PDM และ LDM และ Active Optical Micro Assembly จะเป็นอปุกรณ์ตวั
เลก็ที�บริษัทฯคาดวา่จะผลิตในไตรมาสที� 4 ปี 2558 
โครงการที0 4 Infrared Camera Module   
 บริษัทฯ จะผลิตกล้อง Infrared camera module ให้กบัลกูค้ารายหนึ�ง โดยกล้องนี ;มีขนาดเท่าปลายดินสอ 
จะนํามาติดด้านหลงัโทรศพัท์มือถือเป็น infrared scan ช่วงเวลากลางคืนจะเห็นเป็นคลื�นแสง มีประโยชน์ในเชิง
อตุสาหกรรม ซึ�งบริษัทฯคาดหวงัวา่จะได้ RFQ (Request For Quotation) ในไตรมาสที� 2 ปี 2558 นี ; และเริ�มผลิตได้
ในไตรมาสที� 4 ปี 2558  
โครงการที0 5 Power Amplifier IC 

เริ�มโครงการแล้ว คาดวา่จะผลิตในไตรมาสที� 4 ปี 2558  
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โครงการที0 6 Bike Computer  
เริ�มโครงการแล้ว คาดวา่จะผลิตในไตรมาสที� 3-4 ปี 2558 

โครงการที0 7 Set Top Box 
 สําหรับกลอ่ง Set Top Box บริษัทฯผลิตไปแล้ว ในไตรมาสที� 1 และคาดวา่จะผลิตเพิ�มในไตรมาสที� 2 นี ; 
โครงการที0 8 Headset for high noise environment  

โครงการ Headset for high noise environment กําลงัอยู่ในช่วงพฒันาผลิตภณัฑ์ คาดวา่จะผลิตใน 
ไตรมาสที� 4 ปี 2558 
 
New Project Strategy 
 
 
 

 
 

 
 

  
สําหรับปี 2558 และในปีถดัๆ ไป บริษัทฯจะเน้นผลิตสินค้าที�มีความแตกตา่งจากเดิม มีHigh Value added และมี
อายขุองผลิตภณัฑ์ที�ยาวนาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากนั ;น นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ได้รายงาน 2015 Changes in STARS เพื�อให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบ ความเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ ;นในบริษัทฯ และการเติบโตพฒันาเพิ�มศกัยภาพ โดยเน้นถงึความ
รับผิดชอบตอ่ Stakeholder ของบริษัทฯ ดงันี ; 
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   หลังจากจบการรายงานผู้ ดําเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที�ประชุมรับทราบรายงานของ
คณะกรรมการเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามที�ประธานเจ้าหน้าที�
บริหารได้นําเสนอ   

 
   มติที0ประชุม ที�ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
 
วาระที0 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ 9นสุดวันที0  31 

ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

นายวิทยา ยศประพนัธ์ ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน-บญัชี รายงานว่าตามที�บริษัทฯ
ได้จดัสง่รายงานประจําปี ซึ�งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน รวมทั ;ง
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รายงานของผู้สอบบญัชีไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั ;น รายละเอียด
ของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนรวมทั ;งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที�ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2557 หน้า 85-126 โดยผลประกอบการในปี 2557 จากงบเฉพาะกิจการ และงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดงันี ;   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สนิทรัพย์รวม 3,513 3,508 ล้านบาท 
หนี ;สนิรวม 1,714 1,602 ล้านบาท 
รายได้รวม 9,158 9,099 ล้านบาท 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (116) (95) ล้านบาท 
อตัราสว่นกําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (0.265) (0.227) บาท/หุ้น 

   
   ผู้ ดําเนินการประชมุ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุติั งบแสดงฐานะการเงิน และงบ

กําไรขาดทนุสําหรับปีสิ ;นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี  
    
   มติที0ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี

สิ ;นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ; 

 
เห็นด้วย 214,180,124 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 4 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานของปี 2557  

  ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ;นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2557 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ขาดทุน) สทุธิประมาณ (116) ล้านบาท และบริษัทฯ ยงัคงมี
ขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่  ตามกฎหมายบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั ;น
คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า สมควรงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 
2557 

  ผู้ ดําเนินการประชุม เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานของปี 2557 ตามที�เสนอ  และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัค้านหรืองด
ออกเสียง หรือไม ่เมื�อไมมี่จงึประกาศผลคะแนน 
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    มติที0ประชุม ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานของปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ; 
เห็นด้วย 214,180,124 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั 9งกรรมการแทนกรรมการที0ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

 ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้
กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ�งใน
สามของจํานวนกรรมการทั ;งหมด ซึ�งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 นี ; มีกรรมการที�
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ดงันี ;  
1. นาย สมนกึ ไชยกลุ  กรรมการ 
2. นาย พลศกัดิX เลศิพฒุิภิญโญ กรรมการ  
3. นาย โตรุ อชิูโนะ   กรรมการ 
4. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   

 
  ทั ;งนี ; เนื�องจากนาย พลศกัดิX เลิศพุฒิภิญโญ และนาย โตรุ อูชิโนะ กรรมการที�ครบกําหนด
ออกตามวาระในครั ;งนี ;ไม่ประสงค์จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ซึ�งคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการจํานวนที�เหลือ 9 ท่านนั ;นมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่ได้ทําการเสนอชื�อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการทั ;ง 2 ท่านที�ไม่ประสงค์จะดํารงตําแหน่งต่อ ดงันั ;นกรรมการของบริษัทฯ จะมี
จํานวน 9 ท่านจากเดิมจํานวน 11 ท่าน  

 
โดยที�ประชมุคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาแตง่ตั ;ง  
1. นาย สมนกึ ไชยกลุ   กรรมการ 
2. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง โดยกรรมการทั ;ง 2 ท่านเป็น
ผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวติัการ
ทํางานที�โปร่งใส ทั ;งได้ปฎิบติังานในตําแหน่งหน้าที�ในฐานะกรรมการและอนกุรรมการได้เป็นอย่าง
ดีตลอดมา จึงได้มีมติให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้แต่งตั ;งกรรมการทั ;ง 2 ท่านกลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทฯ 
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  ทั ;งนี ;ข้อมลูและประวติัสงัเขปของกรรมการทั ;ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 
3 ที�ได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

  ในวาระนี ;จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลงคะแนนเลือกตั ;งกรรมการเป็นรายบคุคลในบตัร
ลงคะแนน 

ผู้ ดําเนินการประชมุจงึเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาแตง่ตั ;งกรรมการแทนกรรมการที�ครบ
กําหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคลไป 

 
   มติที0ประชุม ที�ประชุมมีมติพิจารณาแต่งตั ;งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออก

ตามวาระ ดงันี ; 
(1) นาย สมนึก ไชยกุล ได้รับเลือกตั ;งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 214,180,124 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
 (2) รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ได้รับเลือกตั ;งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 214,180,124 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 
 
  ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่าที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที�เสนอให้คงอตัราค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอตัราเดิม และ
เห็นควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการโดยให้คงอตัราเดิมตามที�ที�
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ได้มีมติอนมุติัไว้  

  รายละเอียดเป็นไปตามที�ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมที�ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นทุกท่าน
แล้วและตามที�ปรากฏในสไลด์ ดงันี ; 
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 ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน  

(บาท/คน/เดือน) 
เบี 9ยประชุม  
(บาท/คน/ครั9ง) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 36,000 5,000 
กรรมการ 24,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 36,000 5,000 
กรรมการ 30,000 5,000 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ประธาน 0 5,000 
กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
(เฉพาะที�มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 
กรรมการ 0 5,000 

 
ผู้ ดําเนินการประชุม จึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 

2558 ตามที�ได้นําเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง 
หรือไม ่เมื�อไมมี่จงึประกาศผลคะแนน 

        
  มติที0ประชุม ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 

2558 ตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุ ดงันี ; 
เห็นด้วย 214,240,124 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั 9งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2558 
 
   ผู้ ดําเนินการประชมุ กลา่ววา่ เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

จงึได้มีมติให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ;งผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชี 2558 และ
กําหนดคา่ตอบแทนสําหรับผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แตง่ตั ;ง 
นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4501 และ/หรือนางสาววิสสตุา จริยธนากร           
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 
5313 แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2558 ซึ�งผู้สอบ
บญัชีดงักล่าวจะตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ�งมีอํานาจใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั ;งงบการเงินรวม และในกรณีที�
ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้
มีอํานาจแต่งตั ;งผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื�นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ปฏิบัติ
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หน้าที�แทนได้ ทั ;งนี ;ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมมี่ความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร หรือ
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 
โดยเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2558 ของบริษัทฯเป็นจํานวน 1,535,000 บาท เพิ�มขึ ;น
จากปี 2557 จํานวน 40,000 บาท เนื�องจากคา่สอบบญัชีของบริษัทฯมีอตัราคงที�มาเป็นระยะเวลา 
3 ปีแล้ว และในปี 2558 มีมาตรฐานการบญัชีประกาศใช้เพิ�มขึ ;น ทําให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯมี
งานส่วนเพิ�ม ดงันั ;นค่าสอบบญัชีปี 2558 จึงมีอตัราสงูขึ ;นดงัที�กล่าวข้างต้น และขอแจ้งเพื�อทราบ
คา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยรวมเป็นเงินจํานวน 305,000 บาท  

 
รายการ ปี 2558 ปี 2557 

- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 1,535,000 1,495,000 

 
 

เพิ0มขึ 9นจากปี 2557 จาํนวน 
40,000 บาท 

- การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส (STARS USA) 105,000 105,000 
- การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทยอ่ย (SMT GE) 50,000 50,000 
- การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทยอ่ย (SS RFID) 150,000 150,000 

รวม 305,000 305,000 

 
ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจําปี 2558 ตามที�ได้นําเสนอ และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออก
เสียง หรือไม ่เมื�อไมมี่จงึประกาศผลคะแนน              

 
    มติที0ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั ;งผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบ

บญัชี ประจําปี 2558 ตามที�ได้นําเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ; 
เห็นด้วย 214,240,124 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 8 พจิารณาเรื0องอื0นๆ (ถ้ามี)  
  

ประธานในที�ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัตา่งๆ โดยกรรมการและ
ผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามในเรื�องตา่งๆ สรุปได้ดงันี ;  
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การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
1. นางสุนิสา โสมาภา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใน

ประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ; 
a. สอบถามเรื�องประเด็นการบริหารจัดการ การกํากับดูแลกิจการที�ดีกับโครงการต่อต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชั�น ซึ�งสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกบัองค์กรชั ;นนํา
ทําการขบัเคลื�อนกันมาตั ;งแต่ปีที�แล้ว ซึ�งขอชื�นชมบริษัทฯที�ได้มีการเขียนเป็นแนวทางไว้บ้าง
แล้วในรายงานประจําปี 2557 ของบริษัทฯในหน้าที� 32  จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯจะมี
นโยบายในการเข้าร่วมอย่างไร เพราะทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยากเรียนเชิญบริษัทฯ
เข้าร่วมด้วย เพื�อเป็นการยกระดบัตลาดทนุไทย 

 นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเนื ;อหาของเอกสาร 
เนื�องจากมีเนื ;อหาจํานวนมาก และต้องพิจารณาโดยละเอียด  
 
2. นายสถติย์ ธรรมสวยดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ; 
2.1 ตามที�ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร นําเสนอแผนงานเรื�อง Cost reduction หลายเรื�อง สอบถาม
วา่ ได้กําหนด Target ในการลดไว้ที�ประมาณกี�เปอร์เซนต์ 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า บริษัทฯได้ตั ;ง Target ไว้เป็นจํานวนเงิน และกําลงั
ดําเนินการตามเป้าหมายที�ได้กําหนดไว้ และมอบหมายให้ฝ่ายบญัชี-การเงิน ทําการตรวจสอบแต่
ละโครงการ 
2.2   New Product ที�นําเสนอนั ;น ได้มีการทําสญัญา หรือมีการยืนยนั Due Date กบัลกูค้าในการ
ผลิตหรือไม ่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ การผลิตเป็นไปตามที�นําเสนอให้ทราบ 
2.3  ในปี 2558 นี ; New Product จะทํารายได้ประมาณเท่าไร 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ ยงัมีความไมแ่น่นอน สําหรับ New Product อยู ่
พอสมควร เนื�องจากลกูค้ายงัประมาณการยอดคําสั�งผลิตที�แน่นอนให้กบับริษัทฯไม่ได้ ประกอบ
กบั คําสั�งผลิตมีความผนัผวนยอดอาจจะสงูหรือตํ�ากว่ายอด projection ที�ตั ;งไว้ ทั ;งในไตรมาสที� 4 
ปี 2558 นี ; ถือเป็นไตรมาสที�สําคญัโดยเฉพาะส่วนของ Value Added (VA) คงจะสงูเมื�อเทียบกบั 
VA ในปัจจุบัน สําหรับปีหน้าบริษัทฯคงจะสามารถให้ความแม่นยําทางตัวเลขสําหรับ New 
Product ได้มากขึ ;นหากมีการผลิตแล้ว 
2.4  New Product จะมี Margin สงูกวา่ Product เดิมกี�เปอร์เซนต์ 

  นายพีระพงศ์ วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ New Product ที�บริษัทฯจะผลิตนั ;น ต้องอยู่ใน 
 Strategy Product ที�บริษัทฯพิจารณาแล้ววา่จะให้ Profit Margin ที�สมเหตสุมผล  
 2.5 ต้องลงทนุในเครื�องจกัร และบคุลากรเพิ�มหรือไม ่และ Cash flow ของบริษัทฯเพียงพอหรือไม ่

 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ บริษัทฯมีสภาพคลอ่งเพียงพอ ไมมี่ปัญหาด้าน 
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 เงินทนุ เพราะผลประกอบการของบริษัทฯดีขึ ;นเรื�อยๆ สําหรับเครื�องจกัร บริษัทฯจะลงทนุน้อยมาก  
เนื�องจากสามารถใช้เครื�องจักรเดิมที�มีอยู่ในการผลิตได้ บริษัทฯระมดัระวังเรื�องการลงทุนเป็น
อย่างมาก  ทั ;งนี ;บริษัทฯจะเลือกผลิต Product ที�ใช้เครื�องจกัรที�บริษัทฯมีอยู่แล้วทําการผลิต 

  
3 นายจริพงษ์ เอกพานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ; 

 3.1  Utilization อยู่ที�ประมาณกี�เปอร์เซนต์ เนื�องจากเห็นว่าได้มีการประกาศรับสมคัรพนกังาน
เพิ�มเติมตอนเดือนธนัวาคม 2557 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ MMA อยู่ที�ประมาณร้อยละ 80 และ IC Packaging 
อยู่ที�ประมาณร้อยละ 70 
3.2   ในอนาคตบริษัทย่อย เอสเอม็ที กรีน เอน็เนอร์ยี� จะทํากิจการตอ่หรือไม ่
 นายสมนกึ ไชยกลุ กลา่ววา่ บริษัทฯจะดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯแมใ่ห้แข็งแรงก่อน จึง
จะไปลงทนุทําธุรกิจด้านพลงังาน  
 

เมื�อที�ประชมุไมมี่ข้อซกัถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานฯกลา่วปิดการ
ประชมุ ประธานฯได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�สละเวลามาร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุการดําเนินงาน 
ของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมื�อเวลา 15.00 น. 
 
 

 
   ลงชื�อ                                           ประธานกรรมการและประธานที�ประชมุ 

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

ข้อมูลของบุคคลที0ได้รับการเสนอชื0อแต่งตั 9งเป็นกรรมการแทนกรรมการที0ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 
1. 
 
 
 
 
. 

นาย ชอง เควน็ ซัม (อายุ 64 ปี)          
 
 
 
 
 ตําแหนง่ในบริษัทฯ : ไมม่ ี
เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตั ;งเป็น : กรรมการ 
การศกึษาระดบัสงูสดุ : Diploma in Business Management, Singapore Institute of 

Management ,Singapore 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 74/2551 จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนหุ้น และสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วนัที� 31 ธ.ค. 58) 

: ไมม่ ี
 
 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหนง่
กรรมการบริษัทฯ 

: 9 ปี (ได้รับการแตง่ตั ;งครั ;งแรกเมื�อปี 2549)  

การดาํรงตาํแหนง่ในบริษัทจด
ทะเบียนอื�น 

: ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการ
อื�น 

: 1. กรรมการบริษัท Avon Holding Private Limited 
2. กรรมการบริษัท Midas Trust Private Limited  

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

: ไมม่ ี

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี
2558 ที�ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     4/4 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี:  0/1 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการด้วยกนั 

: ไมม่ ี

ประวตัิการกระทําผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผา่น
มา 

: ไมม่ ี
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2. นายพร้อมพงศ์  ไชยกุล (อายุ 30 ปี)  

 
 
 
 
ตําแหนง่ในบริษัทฯ : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี�ยง และรองประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร (สายงาน การจดัการวตัถดุิบ) 
เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตั ;ง : กรรมการ 
การศกึษาระดบัสงูสดุ : -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
-ปริญญาตรีและโท วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และบริหาร 

มหาวิทยลยัอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ประเทศองักฤษ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�ง) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : - หลกัสตูร Director Accrediation Program (DAP) รุ่นที� 116/2558 จากสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
จํานวนหุ้น และสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วนัที� 31 ธ.ค. 58) 

: คิดเป็นร้อยละ  1.49 
 
 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหนง่
กรรมการบริษัทฯ 

: 1 ปี (ได้รับการแตง่ตั ;งครั ;งแรกเมื�อปี 2557) 

การดาํรงตาํแหนง่ในบริษัท
จดทะเบียนอื�น 

: ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการ
อื�น 

: -   กรรมการ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั 
-   กรรมการ บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี� จํากดั 

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

: ไมม่ ี

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี
2558 ที�ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     3/4 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี:  1/1 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการด้วยกนั 

: ไมม่ ี

ประวตัิการกระทําผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที�
ผา่นมา 

: ไมม่ ี
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นิยามกรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด คือมีจํานวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั ;งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม
คน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องมีคณุสมบตัิดงันี ; 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั ;งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทั ;งนี ; ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย 

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

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

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ใน
ลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั ;งไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุ ของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความ
ขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั ;ง 
ทั ;งนี ;ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�ทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า 
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ�งมีมลูค่า
รายการตั ;งแตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตั ;งแต่ 20 ล้านบาท ขึ ;นไป แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ�ากวา่ ทั ;งนี ;ให้นบัรวมหนี ;ที�เกิดขึ ;นในระหวา่งหนึ�งปีก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อย
กวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั ;ง 

6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการ
เกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั ;นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั ;ง 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับการแตง่ตั ;งขึ ;นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�
เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

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

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

• ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฏหมาย 

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

 
 

ไมม่ ี
 

ไมเ่ป็น 
ไมเ่ป็น 
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สิ�งที�สง่มาด้วย  4 

(F 53-4)            
แบบรายงานการเพิ0มทุน 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
วันที0 16 มีนาคม 2559  

 
ข้าพเจ้า บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที�ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั ;งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 
ดงัตอ่ไปนี ; 

1.   การลดทุน/เพิ0มทุน 

1.1  การลดทุน 
ที�ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 839,164,878 บาท เป็น 836,475,966 
บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 2,688,912 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท รวม 2,688,912 บาท  

1.2  การเพิ0มทุน 
ที�ประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 836,475,966 บาท เป็น 1,020,771,159 
บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุ จํานวน 184,295,193 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 184,295,193 
บาท โดยเป็นการเพิ�มทนุลกัษณะดงันี ; 

การเพิ0มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที0ตราไว้  
(บาทต่อหุ้น) 

รวม  
(บาท) 

�  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ หุ้นสามญั 184,295,193 1.00 184,295,193 
ในการใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

�  แบบมอบอํานาจทั�วไป หุ้นสามญั - - - 
(General mandate) หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ0มทุน 

ที�ประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ จํานวน 184,295,193 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
รวม 184,295,193 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ; 

 2.1 รายละเอียดการจัดสรร  

จัดสรรให้แก่ 
จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น (บาท) 

วัน เวลา จอง
ซื 9อ และชาํระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1)  เพื�อรองรับการใช้สิทธิซื ;อหุ้นของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 ที�
จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  

ไมเ่กิน
167,295,193 

1 หน่วย SMT-W1  
สามารถใช้สิทธิซื ;อ 

หุ้นสามญัใหม่ได้ 1 หุ้น 

ราคาใช้สิทธิ 8.00 
บาท/หุ้น 

- โปรดดรูายละเอียด
โดยสงัเขปของ SMT-W1 
ตาม(สิ�งที�สง่มาด้วย 5) 
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จัดสรรให้แก่ 
จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น (บาท) 

วัน เวลา จอง
ซื 9อ และชาํระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

2)  เพื�อรองรับการใช้สิทธิซื ;อหุ้นของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ที�
จดัสรรให้แก่กรรมการและ/หรือ
พนกังานของบริษัทฯ 

ไมเ่กิน
17,000,000 

1 หน่วย SMT-WB  
สามารถใช้สิทธิซื ;อ 

หุ้นสามญัใหม่ได้ 1 หุ้น 

ราคาใช้สิทธิอยู่
ระหวา่ง 7.20 – 
8.70 บาท/หุ้น * 

- โปรดดรูายละเอียด
โดยสงัเขปของ SMT-WB 
ตาม(สิ�งที�สง่มาด้วย 6) 

หมายเหต ุ: * ปีที� 1  สามารถใช้สิทธิได้ตอ่เมื�อราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ณ วนัใดวนัหนึ�ง ในช่วง 30 วนัก่อนวนัแจ้งความจํานง
การใช้สิทธิในแต่ละครั ;ง ไม่ตํ�ากว่า 9.00 บาท โดยกําหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 7.20 บาท (ส่วนลดประมาณ 20% 
จากราคา 9.00 บาท) 

  ปีที� 2 สามารถใช้สิทธิได้ตอ่เมื�อราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ณ วนัใดวนัหนึ�ง ในช่วง 30 วนัก่อนวนัแจ้งความจํานง
การใช้สิทธิในแต่ละครั ;ง ไม่ตํ�ากว่า 10.70 บาท โดยกําหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาท (ส่วนลดประมาณ 25% 
จากราคา 10.70 บาท) 

  ปีที� 3 สามารถใช้สิทธิได้ตอ่เมื�อราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ณ วนัใดวนัหนึ�ง ในช่วง 30 วนัก่อนวนัแจ้งความจํานง
การใช้สิทธิในแต่ละครั ;ง ไม่ตํ�ากว่า 12.50 บาท โดยกําหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.70 บาท (ส่วนลดประมาณ 30% 
จากราคา 12.50 บาท) 

การกําหนดราคาใช้สิทธิข้างต้น สงูกวา่ราคาตลาดร้อยละ 6.04 ร้อยละ 17.82 และร้อยละ 28.13 ตามลําดบั เมื�อเทียบกับ
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที�เทา่กบั 6.79 บาท/หุ้น (ปรับจากราคาตลาดเฉลี�ยก่อนเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุ้นที�ตรา
ไว้ ที�เทา่กบั 13.58 บาท/หุ้น ซึ�งคํานวณจากราคาซื ;อขายถวัเฉลี�ยถ่วงนํ ;าหนกัของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั
เป็นระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ ระหวา่งวนัที� 24 กมุภาพนัธ์ - 15 มีนาคม 2559) 

2.2 การดาํเนินการของบริษัทฯ กรณีที0มีเศษของหุ้น  

ให้ปัดเศษของหุ้นนั ;นทิ ;ง 

2.3 จาํนวนหุ้นคงเหลือที0ยงัมิได้จัดสรร  

ณ วนัที� 15 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีจํานวนหุ้นคงเหลือที�ยงัไม่ได้จดัสรรจํานวนทั ;งสิ ;น 2,688,912 หุ้น มลูค่าที�
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั ;งสิ ;น 2,688,912 บาท ซึ�งที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั ;งที� 
2/2559 เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วทั ;งจํานวนก่อนที�จะมีการเพิ�ม
ทนุจดทะเบียนในครั ;งนี ; 

3. กาํหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื0อขออนุมัตกิารเพิ0มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ0มทุน 

กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัที� 26 เมษายน 2559 ณ ห้องเมจิก 2 ชั ;น 2  โรงแรมมิราเคิล แก
รนด์ คอนเวนชั�น ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี� เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น
ที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที� 31 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 
225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัที� 1 เมษายน 
2559 
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4. การขออนุญาตเพิ0มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ0มทุนต่อหน่วยงานราชการที0เกี0ยวข้อง และเงื0อนไขการขออนุญาต 

4.1 ได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ให้ดําเนินการเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุ้นที�ตราไว้ ลดทนุจด
ทะเบียน และเพิ�มทนุจดทะเบียน รวมทั ;งเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

4.2 บริษัทฯ จะดําเนินการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไว้ ลดทนุจดทะเบียน และเพิ�มทนุจดทะเบียน ต่อกระทรวง
พาณิชย์ รวมทั ;งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที�เกี�ยวข้องกับการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไว้ ลดทุนจด
ทะเบียน และเพิ�มทนุจดทะเบียน 

4.3 บริษัทฯ จะดําเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื�อรับใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 ที�ออกเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 และใบสําคญัแสดง
สทิธิ SMT-WB เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและทําการซื ;อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ0มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที0เพิ0ม 

5.1   เพื�อนําเงินที�ได้รับจากการใช้สทิธิมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ สาํหรับการดําเนินงานในอนาคต และ/
หรือ เพื�อวตัถปุระสงค์อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

5.2  เพื�อทําให้ฐานเงินทนุของบริษัทฯ มีความมั�นคงยิ�งขึ ;น และเพิ�มศกัยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคตตอ่ไป 
5.3 เพื�อรองรับการใช้สทิธิซื ;อหุ้นสามญัของใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 และใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-WB 

6. ประโยชน์ที0บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ0มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ0มทุน 

6.1  ช่วยเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งและมีเงินทนุหมนุเวียนเพิ�มมากขึ ;น เพื�อใช้ในการขยายการลงทุนและ
กําลงัการผลติของบริษัทฯ ในอนาคต   

6.2 มีเงินทนุเพียงพอเพื�อนําไปใช้สนบัสนนุการลงทนุในธุรกิจของบริษัทฯ ที�มีอยูใ่นปัจจบุนั ซึ�งจะสง่ผลให้บริษัทฯ มี
ความสามารถในการทํากําไร และมีแนวโน้มการดําเนินงานที�ดีขึ ;นในอนาคต 

6.3 เพิ�มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทฯ จากเงินที�ได้รับจากการใช้สทิธิซื ;อหุ้นของใบสําคญัแสดง
สทิธิ SMT-W1 และใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-WB 

6.4 การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ เป็นการ
สร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ รวมทั ;งช่วยรักษาพนกังานที�มีคณุภาพให้ทํางาน
อยู่กบับริษัทฯ เพื�อร่วมกนัพฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ�งขึ ;น อนัสง่ผลให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว 

7. ประโยชน์ที0 ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ0มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ0มทุน 

เงินที�ได้รับจากการเพิ�มทุนนี ; บริษัทฯ จะนําไปใช้เพื�อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนภายในกิจการ  ทําให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทํากําไรเพิ�มขึ ;น 
ซึ�งช่วยสร้างมลูคา่เพิ�มให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากรายได้และผลกําไรที�จะได้รับจากการดําเนินการ และสง่ผลดีตอ่มลูคา่หุ้นของ
บริษัทฯ ในอนาคต  
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8. รายละเอียดอื0นใดที0จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื0อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ0มทุนและ

จัดสรรหุ้นเพิ0มทุน 

 - ไมม่ี - 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที0คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ0มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ0มทุน  

ขั 9นตอนการดาํเนินการ วันที0ดาํเนินการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้ ลดทนุจดทะเบียน เพิ�ม
ทนุจดทะเบียน จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 
และใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-WB และเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

16 มีนาคม 2559 

วนัแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 16 มีนาคม 2559 
วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 31 มีนาคม 2559 
วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์  

1 เมษายน 2559 

วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 26 เมษายน 2559 
วนัจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้ ลดทนุจดทะเบียน และเพิ�มทนุจด
ทะเบียน และเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที�ที�ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตั ิ

วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-W1  แจ้งให้ทราบภายหลงัจากได้รับอนมุตัิ
จากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ถือหุ้นที�ที�มีสทิธิได้รับใบสาํคญัแสดง

สทิธิ SMT-W1 ตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี ;ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 
        ลายมือชื�อ.......................................... 
 (นายยรรยงค์ สวสัดิX) 
 รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร) 

     และเลขานกุารบริษัทฯ 
 ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ  
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สิ�งที�สง่มาด้วย 5 
 

สรุปรายละเอียดเบื 9องต้นของใบสาํคัญแสดงสทิธิที0จะซื 9อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั9งที0 1 
(SMT-W1)  

ที0ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
 

1. รายละเอียดเบื 9องต้นของใบสาํคัญแสดงสทิธิที0เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้ออกเสนอขาย บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
ประเภท ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื ;อหุ้นสามญัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) ครั ;งที� 1 (SMT-W1) 
ชนิด ระบชืุ�อผู้ ถือและสามารถโอนเปลี�ยนมือได้ 
จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�
ออกและเสนอขาย 

ไมเ่กิน 167,295,193 หนว่ย 

จํานวนหุ้นสามญัที�จดัสรร 
เพื�อรองรับการใช้สทิธิ 

ไม่เกิน 167,295,193 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของ
จํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั ;งหมด ณ ปัจจบุนั  

ราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศนูย์บาท) ตอ่หนว่ย 
วิธีการจดัสรร 
 

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญั
แสดงสทิธิ ในกรณีที�มีเศษให้ปัดทิ ;ง  
ทั ;งนี ; มอบอํานาจให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ พิจารณากําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�
มีสทิธิได้รับจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 และวนัรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้น   

อตัราการใช้สทิธิ 
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื ;อหุ้นสามญัเพิ�มทนุได้ 1 หุ้น  เว้นแต่จะมีการ
ปรับสทิธิตามเงื�อนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิ 8.00 บาทตอ่หุ้น เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามเงื�อนไขการปรับสทิธิ 
วนัออกเสนอขาย ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายใบสําคญั

แสดงสทิธิ  
อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 3 ปี นบัจากวนัที�ออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
ระยะเวลาการใช้สทิธิ วนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุ

ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ สาํหรับการใช้สทิธิครั ;งสดุท้ายคือวนัครบกําหนดอายใุบสาํคญัแสดง
สทิธิ  ซึ�งหากวนักําหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัทฯ ให้เลื�อนเป็นวนัทําการ
สดุท้ายก่อนวนัใช้สทิธิในแตล่ะครั ;ง    

ระยะเวลาแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื ;อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิซื ;อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ใน
ทุกวนัทําการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 7 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั ;ง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั ;งสุดท้ายซึ�งผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิภายใน 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครั ;งสดุท้าย 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดง
สทิธิ 

บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที�เกิด
จากการใช้สทิธิ 

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เงื�อนไขการปรับสทิธิ บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสําคญั
แสดงสิทธิ เมื�อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งต่อไปนี ; ซึ�งอาจเป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้องออก
หุ้นสามญัใหมเ่พื�อรองรับการปรับสิทธิ  ทั ;งนี ; มีวตัถปุระสงค์เพื�อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 
1. เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงมลูค่าที�ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น

หรือแบง่แยกหุ้น 
2. เมื�อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที�ออกใหมใ่นราคาเสนอขายที�ตํ�ากวา่ราคาตลาดเกินกวา่ร้อยละ 10  
3. เมื�อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที�ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิ

แปลงสภาพ/ใช้สทิธิซื ;อหุ้นสามญั โดยกําหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลง
สภาพ/ใช้สทิธิซื ;อหุ้นที�ตํ�ากวา่ราคาตลาดเกินกวา่ร้อยละ 10 

4. เมื�อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั ;งหมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นที�ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
5. เมื�อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน

ได้ของบริษัทฯ   
6. เมื�อมีกรณีอื�นใดในลกัษณะเดียวกับที�กําหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที�ทําให้ผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม  
เงื�อนไขอื�น มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลที�ได้รับ

มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอํานาจใน
การกําหนดและเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SMT-W1 ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามญัใหม่เพื�อรองรับการ
เปลี�ยนแปลงราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 
ตามที�เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง รวมถึงการลงนามใน
เอกสารตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั ;งดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการ
ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 การนําใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 และ
หุ้นสามญัเพิ�มทนุที�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 เข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อ
หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องอื�น 

นายทะเบียน บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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 2. ผลกระทบที0มีต่อผู้ถอืหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 ให้แก่ผู้ถอืหุ้น
เดิมในครั9งนี 9 

  
 การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในครั ;งนี ; จะไม่เกิดผลกระทบด้านราคา
ตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื�องจากราคาใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 ที�เทา่กบั 8.00 บาท/หุ้น สงูกว่าราคา
ตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที�เท่ากับ 6.79 บาท/หุ้น (ปรับจากราคาตลาดเฉลี�ยก่อนเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุ้นที�ตราไว้ ที�
เท่ากบั 13.58 บาท/หุ้น ซึ�งคํานวณจากราคาซื ;อขายถวัเฉลี�ยถ่วงนํ ;าหนกัของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัเป็น
ระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ ระหวา่งวนัที� 24 กมุภาพนัธ์ - 15 มีนาคม 2559)  แตใ่นกรณีที�ผู้ ถือหุ้น
เดิมไม่ใช้สิทธิซื ;อหุ้นสามญั และมีบุคคลอื�นที�ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื ;อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 ทั ;ง
จํานวน 167,295,193 หนว่ย จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
ลดลงร้อยละ 16.67 และหากรวมผลกระทบจากการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/
หรือพนกังานของบริษัทฯ อีกจํานวน 17,000,000 หุ้น จะทําให้เกิดผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น
เดิมลดลงร้อยละ 18.05 โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดงันี ; 

 
-  Control Dilution 
  
   Control Dilution (เฉพาะ SMT-W1) =  หุ้นรองรับSMT-W1   
    (จํานวนหุ้นชําระแล้ว + หุ้นรองรับSMT-W1) 
 
  =   167,295,193   
    (836,475,966 + 167,295,193) 
 
  =             16.67% 
 
   Control Dilution (รวม SMT-WB) =  หุ้นรองรับSMT-W1 + หุ้นรองรับSMT-WB  
    (จํานวนหุ้นชําระแล้ว + หุ้นรองรับSMT-W1 + หุ้นรองรับSMT-WB) 
 
  =   167,295,193 + 17,000,000  
    (836,475,966 + 167,295,193 + 17,000,000) 
 
  =             18.05% 
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สิ�งที�สง่มาด้วย 6 

 
สรุปรายละเอียดเบื 9องต้นของใบสาํคัญแสดงสทิธิที0จะซื 9อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั9งที0 2  

(SMT-WB) 
ที0ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ  

 
1.  วัตถุประสงค์และความจาํเป็นในการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิ SMT-WB 
 การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ในครั ;งนี ; มี
วตัถปุระสงค์เพื�อรักษาทรัพยากรบุคคลที�มีคณุค่าไว้ ให้ทํางานกับองค์กรอย่างต่อเนื�อง ซึ�งเป็นปัจจัยสําคญัที�จะช่วยสร้าง
ประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และพฒันาองค์กรให้เติบโตอยา่งยั�งยืน นอกจากนี ; ยงัเป็นการตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการ
และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ให้มีความตั ;งใจ มุ่งมั�น ทุ่มเท และเสียสละในการทํางานให้แก่บริษัทฯ อีกทั ;งยงัเป็นการสร้าง
แรงจงูใจให้กรรมการและพนกังานรู้สกึถึงความมีสว่นร่วมในความเป็นเจ้าของกิจการและยึดมั�นทํางานกบับริษัทฯ ต่อไปใน
ระยะยาว อนัจะสง่ผลดีตอ่การปฏิบตัิงานและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 
 
2.  รายละเอียดเบื 9องต้นของใบสาํคัญแสดงสิทธิ SMT-WB 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ออกเสนอขาย บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
ประเภท ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื ;อหุ้ นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ที�ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือ
พนกังานของบริษัทฯ ครั ;งที� 2 (SMT-WB) 

ชนิด ระบชืุ�อผู้ ถือ และไมส่ามารถเปลี�ยนมือได้ ยกเว้นเป็นการโอนทางมรดก 
จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�
ออกและเสนอขาย 

ไมเ่กิน 17,000,000 หนว่ย 

จํานวนหุ้นสามญัที�จดัสรร 
เพื�อรองรับการใช้สทิธิ 

ไม่เกิน 17,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.03 
ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั ;งหมด ณ ปัจจบุนั  

ราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศนูย์บาท) ตอ่หนว่ย 
วิธีการจดัสรร 
 

จัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้ รับช่วงซื ;อ
หลักทรัพย์ โดยผู้ ที�จะได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการและ/หรือ
พนกังานของบริษัทฯ ณ วนัที�มีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั ;งนี ; คณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื ;อหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ แต่ละราย โดยพิจารณา
จากอายุงาน ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ และความสําคัญต่อองค์กร รวมถึง
ประสิทธิภาพ และความสามารถในการทํางานตามความเหมาะสม ก่อนนําเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

อตัราการใช้สทิธิ 
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื ;อหุ้นสามญัเพิ�มทนุได้ 1 หุ้น เว้นแต่
จะมีการปรับสทิธิตามเงื�อนไขการปรับสทิธิ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ราคาการใช้สทิธิ ปีที� 1 (ครั ;งที� 1 และ 2)  

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื�อราคาปิดของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ณ วันใดวันหนึ�ง 
ในช่วง 30 วนัก่อนวนัแจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครั ;ง ไม่ตํ�ากว่า 9.00 บาท 
โดยกําหนดราคาใช้สทิธิเท่ากบั 7.20 บาท (สว่นลดประมาณ 20% จากราคา 9.00 
บาท) 
ปีที� 2 (ครั ;งที� 3 และ 4) 
สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื�อราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ณ วนัใดวนัหนึ�ง ในช่วง 
30 วันก่อนวันแจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครั ;ง ไม่ตํ�ากว่า 10.70 บาท โดย
กําหนดราคาใช้สทิธิเทา่กบั 8.00 บาท (สว่นลดประมาณ 25% จากราคา 10.70 บาท) 
ปีที� 3 (ครั ;งที� 5 และ 6)  
สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื�อราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ณ วนัใดวนัหนึ�ง ในช่วง 
30 วันก่อนวันแจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครั ;ง ไม่ตํ�ากว่า 12.50 บาท โดย
กําหนดราคาใช้สทิธิเทา่กบั 8.70 บาท (สว่นลดประมาณ 30% จากราคา 12.50 บาท) 
ทั ;งนี ; ราคาใช้สทิธิข้างต้น อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามเงื�อนไขการปรับสทิธิ 
การกําหนดราคาใช้สทิธิข้างต้น สงูกวา่ราคาตลาดร้อยละ 6.04 ร้อยละ 17.82 และ
ร้อยละ 28.13 ตามลําดับ เมื�อเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที�
เท่ากบั 6.79 บาท/หุ้น (ปรับจากราคาตลาดเฉลี�ยก่อนเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุ้นที�ตรา
ไว้ ที�เทา่กบั 13.58 บาท/หุ้น ซึ�งคํานวณจากราคาซื ;อขายถวัเฉลี�ยถ่วงนํ ;าหนกัของหุ้น
บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัเป็นระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการ ระหวา่งวนัที� 24 กมุภาพนัธ์ - 15 มีนาคม 2559) 

วนัออกเสนอขาย ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขาย 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 3 ปี นบัจากวนัที�ออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
ระยะเวลาการใช้สทิธิ สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 2 ครั ;ง ทุกวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน และธันวาคม 

ของแตล่ะปีตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ สาํหรับการใช้สิทธิครั ;งสดุท้ายคือวนั
ครบกําหนดอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ  ซึ�งหากวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยุด
ทําการของบริษัทฯ ให้เลื�อนเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนวนัใช้สทิธิในแตล่ะครั ;ง   

ระยะเวลาแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ประสงค์จะใช้สทิธิในการซื ;อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื ;อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
15.30 น. ในทกุวนัทําการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 7 วนัก่อนวนักําหนดการใช้
สทิธิในแตล่ะครั ;ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิครั ;งสดุท้ายซึ�งผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิภายใน 15 วนัก่อนวัน
กําหนดการใช้สทิธิครั ;งสดุท้าย 

ข้อจํากดัการใช้สทิธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถทยอยใช้สิทธิซื ;อหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ได้ตามจํานวนที�กําหนดไว้ ได้ดงันี ; 
ปีที� 1 (ครั ;งที� 1 และ 2)  
ไม่เกินร้อยละ 35.00 ของใบสําคญัแสดงสิทธิทั ;งหมดที�แต่ละคนได้รับการจัดสรร
จากบริษัทฯ 
ปีที� 2 (ครั ;งที� 3 และ 4)   
ไม่เกินร้อยละ 35.00 ของใบสําคญัแสดงสิทธิทั ;งหมดที�แต่ละคนได้รับการจัดสรร
จากบริษัทฯ (สามารถใช้สิทธิสะสมรวมไม่เกินร้อยละ 70.00 ของใบสําคญัแสดง
สทิธิทั ;งหมด) 
ปีที� 3 (ครั ;งที� 5 และ 6)  
สามารถใช้สทิธิซื ;อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสว่นที�เหลือทั ;งหมดได้ (สามารถใช้สิทธิ
สะสมรวมได้ร้อยละ 100.00 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิทั ;งหมด) 
ทั ;งนี ; ใบสําคญัแสดงสิทธิที�เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวนักําหนดการ
ใช้สทิธิครั ;งใดๆ สามารถสะสมเพื�อนําไปใช้ในวนักําหนดการใช้สิทธิครั ;งต่อไปตลอด
อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ ตามเงื�อนไขและราคาการใช้สิทธิที�ได้กําหนดไว้ในแต่
ละครั ;ง 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สทิธิ 

ไมม่ ี

ตลาดรองของหุ้ นสามัญที�เกิด
จากการใช้สทิธิ 

บริษัทฯ จะนําหุ้ นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เงื�อนไขการปรับสทิธิ บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตลอดอายุของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ เมื�อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ�งต่อไปนี ; ซึ�งอาจเป็นเหตใุห้
บริษัทฯ ต้องออกหุ้นสามญัใหม่เพื�อรองรับการปรับสิทธิ  ทั ;งนี ; มีวตัถปุระสงค์เพื�อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 
1. เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงมลูค่าที�ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
2. เมื�อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ในราคาเสนอขายที�ตํ�ากว่าราคาตลาดเกิน

กวา่ร้อยละ 10  
3. เมื�อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ที�ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการ

ใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื ;อหุ้นสามญั โดยกําหนดราคาเสนอขายและ/หรือ
ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพ/ใช้สทิธิซื ;อหุ้นที�ตํ�ากวา่ราคาตลาดเกินกวา่ร้อยละ 10 

4. เมื�อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั ;งหมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นที�ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
5. เมื�อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิหลงัหกั

ภาษีเงินได้ของบริษัทฯ   
6. เมื�อมีกรณีอื�นใดในลกัษณะเดียวกบัที�กําหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที�ทําให้ผู้
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หัวข้อ รายละเอียด 
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม  

เงื�อนไขอื�น มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือ
ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดและเปลี�ยนแปลงวนัออก
และเสนอขาย หลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุ
แห่งการออกหุ้นสามญัใหม่เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ 
อัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ตามที�เห็นสมควร ภายใต้
กฎระเบียบ และประกาศข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที�
เกี�ยวข้อง รวมทั ;งดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการออก
และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-WB รวมถึงนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�เกิดจาก
การใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ SMT-WB เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องอื�น 

 

3.  รายชื0อกรรมการ และพนักงานที0ได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ SMT-WB เกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวน
ใบสาํคัญแสดงสิทธิที0ออกเสนอขายในครั9งนี 9 

 

  3.1 รายชื�อกรรมการที�ได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิในครั ;งนี ; 
ลาํดับ รายชื0อ ตาํแหน่ง จาํนวน ร้อยละ 
1. นายสมนกึ ไชยกลุ ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการบริหาร 
800,000 4.71% 

2. นายชอง เคว็น ซมั กรรมการ 500,000 2.94% 
3. นางพนูพรรณ ไชยกลุ กรรมการ 500,000 2.94% 
4. นายประสาท ยนิูพนัธุ์ กรรมการ  500,000 2.94% 
5. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมการ กรรมการบริหาร และ

รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
(สายงานการจดัการวตัถดุิบ) 

1,100,000 6.47% 

6. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 600,000 3.53% 
7. รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ 500,000 2.94% 
8. รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ  500,000 2.94% 

รวม 5,000,000 29.41% 
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 3.2 รายชื�อกรรมการและ/หรือพนกังานที�ได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออกเสนอขายในครั ;งนี ; 
ลาํดับ รายชื0อ ตาํแหน่ง จาํนวน ร้อยละ 
1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร 
3,000,000 17.65 

2. นายทดัธีร์ ขยิ�ม กรรมการบริหาร  และรอง
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (สาย
งานการพฒันาธุรกิจ) 

1,800,000 10.59 

3. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
(สายงานการจดัการวตัถดุิบ) 

1,100,000 6.47 

รวม 5,900,000 34.71 
 
3.2.1 ผลประโยชน์ที�กรรมการและพนกังานแตล่ะทา่นได้รับจากการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-WB  

ไมส่ามารถคํานวณได้ เนื�องจากราคาใช้สทิธิซื ;อหุ้นของใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-WB ที�ออกเสนอขาย
ในครั ;งนี ; กําหนดไว้สงูกว่าราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที�เท่ากับ 6.79 บาท/หุ้น (ปรับจาก
ราคาตลาดเฉลี�ยก่อนเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้ ที�เทา่กบั 13.58 บาท/หุ้น ซึ�งคํานวณจากราคาซื ;อ
ขายถวัเฉลี�ยถ่วงนํ ;าหนกัของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัเป็นระยะเวลา 15 วนัทําการ
ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ ระหวา่งวนัที� 24 กมุภาพนัธ์ - 15 มีนาคม 2559) 

 
3.2.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
 (ก) นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพีระพล 
วิไลวงศ์เสถียร ซึ�งปัจจุบนัดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็น
บคุลากรที�มีประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญในธุรกิจ มีภาวะความเป็นผู้ นําอนัเป็นที�ยอมรับ
ทั ;งกบับุคลากรในบริษัทฯ และบคุคลภายนอก มีวิสยัทศัน์ที�กว้างไกล และมีบทบาทสําคญัใน
การกําหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที�สามารถนํามาปฏิบตัิใช้ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล สามารถพลกิฟื;นผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ปรับตวั
ดีขึ ;น เช่น นโยบายในการลดต้นทนุการดําเนินงาน  นโยบายแสวงหาตลาดสินค้าใหม่เพิ�มมาก
ขึ ;น โดยมุ่งเน้นตลาดสินค้าที�มีอตัรากําไรขั ;นต้นสงู (Gross Profit Margin) เพื�อทดแทนตลาด
สินค้าเดิมที�มี Gross Profit Margin ตํ�า และนโยบายสนบัสนนุการพฒันาสินค้าที�มีนวตักรรม
ด้านเทคโนโลยีขั ;นสงูที�จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้สามารถ
เติบโตได้อย่างยั�งยืน เป็นต้น ดงันั ;น การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่นายพีระพลในครั ;งนี ; 
เพื�อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั�นทุ่มเทในการทํางาน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานให้มี
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ประสทิธิภาพมากยิ�งขึ ;น และรักษาทรัพยากรบคุคลที�มีคณุคา่ให้ทํางานกบับริษัทฯตอ่ไปในระยะ
ยาว อนัจะสง่ผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที�ดีตามมาในที�สดุ 

(ข) นายทดัธีร์ ขยิ�ม 
 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย
ทดัธีร์ ขยิ�ม ซึ�งปัจจุบนัดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร  และรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (สาย
งานการพฒันาธุรกิจ) เป็นบคุคลที�มีประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญด้านการตลาดชิ ;นสว่น
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี สามารถร่วมทํางานกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และ
ตอบสนองตอ่นโยบายของบริษัทฯ ที�ได้วางไว้เพื�อนํามาปฏิบตัิได้อยา่งประสบความสาํเร็จ ทั ;งใน
การติดต่อประสานงานกับกลุ่มคู่ค้าเดิม และการแสวงหาตลาดสินค้าใหม่ ซึ�งนายทดัธีร์ เป็น
บุคคลที�มีส่วนสําคญัในการผลกัดนัและสร้างรายได้จากกลุ่มลกูค้าใหม่ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็น
จํานวนมากในปี 2558 ที�ผา่นมา สง่ผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ปรับตวัดีขึ ;น อีกทั ;งเป็น
ผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการทํางานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานเพื�อสร้าง
ประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่นายทดัธีร์ ใน
ครั ;งนี ; เพื�อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั�นทุ่มเทในการทํางาน และสร้างแรงจูงใจให้ทํางานกับ
บริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื�อสร้างรายได้และผลกําไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่ง
ยิ�งขึ ;นในอนาคต 

(ค) นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย
พร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ�งปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) เป็นบุคคลที�มีประสบการณ์ ความรู้ความ
ชํานาญ และมีหน้าที�ความรับผิดชอบทั ;งในสว่นของการเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัทฯ  นอกจากนี ; นายพร้อมพงศ์ ยงัเป็นบคุคลที�มีส่วนสําคญัในการช่วยลดต้นทนุสินค้าที�
เกิดจากการบริหารจดัการวตัถดุิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้มีสว่นร่วมในการริเริ�มและ
ผลกัดนัโครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้แก่บริษัทฯ อีกทั ;งเป็นผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายใน
การทํางานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบตัิงานเพื�อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมา
โดยตลอด การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่นายพร้อมพงศ์ ในครั ;งนี ; เพื�อเป็นการตอบแทน
ความมุง่มั�นทุม่เทในการทํางาน และสร้างแรงจงูใจให้ทํางานกบับริษัทฯ ตอ่ไปในระยะยาว เพื�อ
สร้างรายได้และผลกําไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ�งขึ ;นในอนาคต 

อนึ�ง การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิในครั ;งนี ; ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดได้รับจดัสรรเกินกว่าร้อย
ละ 5 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิทั ;งหมดที�เสนอขายในครั ;งนี ; โดยมีรายละเอียดการจดัสรร ดงันี ; 

 

ลาํดับ รายชื0อ ตาํแหน่ง จาํนวน ร้อยละ 
1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ ประธานกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน 
600,000 3.53 

2. นายประสาท ยนิูพนัธุ์ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 500,000 2.94 
3. รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 500,000 2.94 
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3.2.3 จํานวนครั ;งที�เข้าร่วมและขาดประชมุในฐานะกรรมการบริษัทในปี 2558 ที�ผา่นมา 

รายชื0อ ตาํแหน่ง 
มีการ
ประชุม 
(ครั9ง) 

เข้า
ประชุม
(ครั9ง) 

ขาดประชุม
(ครั9ง) 

นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมการ 4 3 1 
 

4.  วิธีการจัดสรร และคุณสมบัติของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที0จะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิ SMT-WB และสามารถใช้สิทธิซื 9อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

 

 4.1 ผู้ ที�จะได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ณ วันที�มีการจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB โดยพิจารณาจาก อายงุาน ประสบการณ์ ตําแหน่งงาน และความสําคญัต่อองค์กร รวมถึง
ประสทิธิภาพ และความสามารถในการทํางานตามความเหมาะสม 
 4.2  ผู้ ที�ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ที�ประสงค์ใช้สิทธิซื ;อหุ้น ต้องมีสถานะเป็นกรรมการและ/
หรือพนกังานของบริษัทฯ ณ วนัที�ใช้สทิธิ ยกเว้น ตามกรณีที�ระบไุว้ในข้อ 4.4 
 4.3 กรณีที�ผู้ ที�ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการและ/หรือพนกังาน
ของบริษัทฯ ด้วยการลาออก หรือถูกให้ออกจากบริษัทฯ รวมถึงการเกษียณอาย ุ ให้ถือว่าสิทธิของผู้ ที�ได้รับการจัดสรร
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-WB ดงักลา่วในการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื ;อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที�เหลือสิ ;นสดุลง
โดยทนัที และใบสาํคญัแสดงสทิธินั ;นเป็นอนัยกเลกิโดยอตัโนมตั ิ
 4.4 ในกรณีที�ผู้ ที�ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสญูตามคําสั�งศาล 
ทพุพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ จนไม่สามารถจดัการงานของตนเองได้ ให้ทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ของผู้ ที�ได้รับการ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ดงักลา่ว สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของผู้ ที�ได้รับการจดัสรรใบสําคญั
แสดงสทิธิ SMT-WB ดงักลา่วได้ ตามสทิธิที�ผู้ ที�ได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ผู้นั ;นได้รับ ณ วนัที�ถึงแก่กรรม 
หรือสาบสญูตามคําสั�งศาล หรือทพุพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ แล้วแต่กรณี โดยสามารถใช้สิทธิดงักลา่วได้จนครบอายขุอง
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับจดัสรร 
 4.5 ในกรณีที�ผู้ ที�ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ไม่ใช้สิทธิซื ;อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
หรือใช้สทิธิไมค่รบถ้วน และใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ครบกําหนดอายลุง ให้ถือว่ากรรมการและ/หรือพนกังานรายดงักลา่วสละ
สทิธิการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที�เหลอือยู ่โดยจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ 
 4.6 ผู้ ที�ได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื�นใดอนั
เกิดขึ ;นจากการได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิและ/หรือจากการใช้สทิธิซื ;อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว (ถ้าม)ี 
 

5.  ผลกระทบที0มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั9งนี 9  

 

 การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ในครั ;งนี ; จะไม่
เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื�องจากราคาใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ที�กําหนดไว้
ระหว่าง 7.20 – 8.70 บาท/หุ้น สงูกว่าราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที�เท่ากับ 6.79 บาท/หุ้น (ปรับจากราคาตลาด
เฉลี�ยก่อนเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุ้นที�ตราไว้ ที�เท่ากบั 13.58 บาท/หุ้น ซึ�งคํานวณจากราคาซื ;อขายถวัเฉลี�ยถ่วงนํ ;าหนกัของหุ้น
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ระหว่างวันที� 24 
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กุมภาพนัธ์ - 15 มีนาคม 2559) แต่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control 
Dilution) ลดลงร้อยละ 1.99 และหากรวมผลกระทบจากการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ อีกจํานวน 167,295,193 หุ้น จะทําให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม
ลดลงร้อยละ 18.05 โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดงันี ; 

 

-  Control Dilution 
  

   Control Dilution (เฉพาะ SMT-WB) =  หุ้นรองรับSMT-WB   
    (จํานวนหุ้นชําระแล้ว + หุ้นรองรับSMT-WB) 
 

  =   17,000,000   
    (836,475,966 + 17,000,000) 
 

  =             1.99% 
 

   Control Dilution (รวม SMT-W1) =  หุ้นรองรับSMT-W1 + หุ้นรองรับSMT-WB  
    (จํานวนหุ้นชําระแล้ว + หุ้นรองรับSMT-W1 + หุ้นรองรับSMT-WB) 
 

  =   167,295,193 + 17,000,000  
    (836,475,966 + 167,295,193 + 17,000,000) 
 

  =             18.05% 

 
6. คะแนนเสียงที0ต้องได้รับการอนุมัติจากที0ประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ในครั ;งนี ; ต้อง
ได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน คดัค้านการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังาน
ของบริษัทฯ ในครั ;งนี ; 
 

ในกรณีการออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ รายใดเกิน
กวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ทั ;งหมดที�เสนอขายในครั ;งนี ; ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีมติ
อนมุตัิการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานดงักลา่วเป็นรายบคุคล โดยมีมติอนมุตัิ
สําหรับแต่ละบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนเสยีงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนคดัค้านในมติดงักลา่ว 
 

7. ความช่วยเหลือทางการเงนิจากบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงนิทุนให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 
 

 บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินในการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB 
ที�ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ในครั ;งนี ;แตอ่ยา่งใด 
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สิ�งที�สง่มาด้วย 7 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั9งที0 1/2559 
ของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
(เฉพาะวาระที0เกี0ยวข้อง) 

เวลาและสถานที0 
 ประชมุเมื�อวนัองัคารที� 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ออฟฟิศ จํากดั 
เลขที� 946 อาคารพาณิชย์ดสุติธานี ชั ;น 9 ห้อง 902 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ 
(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน) 

2.    รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 
(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน) 

3.    นายประสาท ยนิูพนัธุ์ 
 (กรรมการ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน)   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายยรรยงค์ สวสัดิX 

(กรรมการบริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ) 
2. นายชยัพร โยคาวจร 

(ที�ปรึกษาจากบริษัท ดเีอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จํากดั) 
 

เริ0มการประชุม 
 นายยรรยงค์ สวัสดิX เลขานุการบริษัทฯ ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน กล่าวเปิดการประชุม ซึ�งประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที�ประชุมว่ามีกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนเข้าร่วมประชมุรวมทั ;งสิ ;น 3 ทา่น ครบองค์ประชมุ ตอ่จากนั ;นได้ดําเนินการประชมุ ตามระเบียบวาระดงันี ;  
 
วาระที0  6. พิจารณาการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของ

บริษัทฯ ที0 ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั 9งหมดที0ออกเสนอ
ขายในครั9งนี 9 

 

ประธานที�ประชมุได้แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 32/2551 เรื�อง การเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ได้กําหนดไว้ว่า “ในกรณีที�มีการจัดสรรหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหลกัทรัพย์ทั ;งหมดที�ออกเสนอในครั ;งนี ;  ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ซึ�งต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยไม่มีกรรมการที�จะได้รับการจดัสรร
หลกัทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหลกัทรัพย์ทั ;งหมดที�ออกเสนอในครั ;งนี ;  เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน” รวมทั ;งให้สง่ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแนบไปพร้อมกบัเอกสารประกอบประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพื�อใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจอนมุตัิของผู้ ถือหุ้น  
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และสืบเนื�องจากวาระที� 5 ข้างต้น ได้มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SMT-WB เกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ทั ;งหมดที�ออกเสนอในครั ;งนี ; ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ จํานวน 3 ท่าน โดย
สามารถสรุปรายละเอียดรายชื�อ จํานวนที�ได้รับจัดสรร พร้อมเหตผุล ความจําเป็น และประโยชน์ที�บริษัทฯ ได้รับจากการ
จดัสรรดงักลา่ว ได้ดงันี ; 

1.1 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร 
ได้รับการจดัสรรจํานวน 3,000,000 หนว่ย หรือคิดเป็นร้อยละ 17.65 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-WB 
ที�ออกเสนอขายทั ;งหมดในครั ;งนี ;  
เหตผุล ความจําเป็น และประโยชน์ที�บริษัทฯ ได้รับ 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ซึ�งปัจจบุนัดํารงตําแหนง่กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นบคุลากร
ที�มีประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญในธุรกิจ มีภาวะความเป็นผู้ นําอนัเป็นที�ยอมรับทั ;งกบับคุลากรในบริษัทฯ 
และบคุคลภายนอก มีวิสยัทศัน์ที�กว้างไกล และมีบทบาทสาํคญัในการกําหนดกลยทุธ์และนโยบายในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ที�สามารถนํามาปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถพลิกฟื;นผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ปรับตวัดีขึ ;น เช่น นโยบายในการลดต้นทุนการดําเนินงาน  นโยบายแสวงหาตลาด
สนิค้าใหมเ่พิ�มมากขึ ;น โดยมุ่งเน้นตลาดสินค้าที�มีอตัรากําไรขั ;นต้นสงู (Gross Profit Margin) เพื�อทดแทนตลาด
สินค้าเดิมที�มี Gross Profit Margin ตํ�า และนโยบายสนบัสนนุการพฒันาสินค้าที�มีนวตักรรมด้านเทคโนโลยีขั ;น
สงูที�จะช่วยยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั�งยืน เป็นต้น ดงันั ;น การ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่นายพีระพลในครั ;งนี ; เพื�อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั�นทุ่มเทในการทํางาน และ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ ;น และรักษาทรัพยากรบคุคลที�มีคณุค่าให้ทํางานกับ
บริษัทฯตอ่ไปในระยะยาว อนัจะสง่ผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที�ดีตามมาในที�สดุ 
 

1.2 นายทดัธีร์ ขยิ�ม 
ได้รับการจดัสรรจํานวน 1,800,000 หนว่ย หรือคิดเป็นร้อยละ 10.59 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-WB 
ที�ออกเสนอขายทั ;งหมดในครั ;งนี ; 
เหตผุล ความจําเป็น และประโยชน์ที�บริษัทฯ ได้รับ 
นายทดัธีร์ ขยิ�ม ซึ�งปัจจบุนัดํารงตําแหนง่กรรมการบริหาร  และรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (สายงานการพฒันา
ธุรกิจ) เป็นบคุคลที�มีประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญด้านการตลาดชิ ;นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์เป็นอยา่งดี สามารถ
ร่วมทํางานกบัฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี และตอบสนองตอ่นโยบายของบริษัทฯ ที�ได้วางไว้เพื�อนํามา
ปฏิบตัิได้อย่างประสบความสําเร็จ ทั ;งในการติดต่อประสานงานกบักลุม่คู่ค้าเดิม และการแสวงหาตลาดสินค้า
ใหม่ ซึ�งนายทดัธีร์ เป็นบุคคลที�มีส่วนสําคญัในการผลกัดนัและสร้างรายได้จากกลุม่ลกูค้าใหม่ให้แก่บริษัทฯ ได้
เป็นจํานวนมากในปี 2558 ที�ผา่นมา สง่ผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ปรับตวัดีขึ ;น อีกทั ;งเป็นผู้ทุ่มเทแรงใจ
และแรงกายในการทํางานอยา่งเต็มความสามารถ และปฏิบตัิงานเพื�อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดย
ตลอด การจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่นายทดัธีร์ ในครั ;งนี ; เพื�อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั�นทุ่มเทในการ
ทํางาน และสร้างแรงจูงใจให้ทํางานกบับริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื�อสร้างรายได้และผลกําไรของบริษัทฯ ให้
เติบโตและแข็งแกร่งยิ�งขึ ;นในอนาคต 
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1.3 นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 
ได้รับการจดัสรรจํานวน 1,100,000 หนว่ย หรือคิดเป็นร้อยละ 6.47 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ESOP-WB ที�
ออกเสนอขายทั ;งหมดในครั ;งนี ; 
เหตผุล ความจําเป็น และประโยชน์ที�บริษัทฯ ได้รับ 
นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ�งปัจจุบนัดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
(สายงานการจดัการวตัถดุิบ) เป็นบคุคลที�มีประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญ และมีหน้าที�ความรับผิดชอบทั ;ง
ในสว่นของการเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ  นอกจากนี ; นายพร้อมพงศ์ ยงัเป็นบคุคลที�มีสว่น
สาํคญัในการช่วยลดต้นทนุสนิค้าที�เกิดจากการบริหารจดัการวตัถดุิบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นผู้มีสว่นร่วม
ในการริเริ�มและผลกัดนัโครงการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ให้แก่บริษัทฯ อีกทั ;งเป็นผู้ทุม่เทแรงใจและแรงกายในการ
ทํางานอยา่งเต็มความสามารถ และปฏิบตัิงานเพื�อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่นายพร้อมพงศ์ ในครั ;งนี ; เพื�อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั�นทุ่มเทในการทํางาน และ
สร้างแรงจูงใจให้ทํางานกบับริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื�อสร้างรายได้และผลกําไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและ
แข็งแกร่งยิ�งขึ ;นในอนาคต 
จํานวนครั ;งที�เข้าร่วมและขาดประชมุในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 ที�ผา่นมา 

รายชื0อ ตาํแหน่ง 
มีการประชุม 

(ครั9ง) 
เข้าประชุม
(ครั9ง) 

ขาดประชุม
(ครั9ง) 

นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมการ 4 3 1 

 
อนึ�ง การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิในครั ;งนี ; ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดได้รับจดัสรรเกินกว่าร้อย

ละ 5 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิทั ;งหมดที�เสนอขายในครั ;งนี ; โดยมีรายละเอียดการจดัสรร ดงันี ; 
 

ลาํดับ รายชื0อ ตาํแหน่ง จาํนวน ร้อยละ 
1. นายปรีชา จรุงกิจอนนัต์ ประธานคณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน 
600,000 3.53 

2. นายประสาท ยนิูพนัธุ์ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 500,000 2.94 
3. นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 500,000 2.94 

 
ทั ;งนี ; ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 32/2551 เรื�อง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ต่อกรรมการ

หรือพนกังาน ได้กําหนดไว้วา่ ในกรณีที�มีการออกเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังาน
ของบริษัทฯ รายใดเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ SMT-WB ทั ;งหมดที�เสนอขายในครั ;งนี ; ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ต้องมีมติอนมุตัิการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานดงักลา่วเป็น
รายบคุคล โดยมีมติอนมุตัิสาํหรับแตล่ะบคุคล ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนเสียงทั ;งหมดของผู้
ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนคดัค้านในมติดงักลา่ว 

 
 มติที0ประชุม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นชอบการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 
SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ที�ได้รับการจดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB 
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ทั ;งหมดที�ออกเสนอขายในครั ;งนี ; ตามรายละเอียดที�เสนอ  โดยให้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อพิจารณาอนุมตัิ และ
นําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาตอ่ไป 
 
 
 

ลงชื�อ............................ ............................................................ประธานที�ประชมุ 
(รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์) 

 
 
ลงชื�อ.........................................................เลขานกุารบริษัทฯ 

   (นายยรรยงค์ สวสัดิX) 
  ผู้จดบนัทกึการประชมุ     
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สิ�งที�สง่มาด้วย 8 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที0เกี0ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 
 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
สิ ;นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

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

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

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

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

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

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

ข้อ 27. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั ;งหมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือ
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หุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั ;งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�
จําหนา่ยได้ทั ;งหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ  

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

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

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

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

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

การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่าม
มิให้แบง่เงินปันผล 

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

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

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

ข้อ 37. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ;จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 
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สิ�งที�สง่มาด้วย 9 

เอกสารที0ต้องนํามาแสดงในวันประชุม คาํชี 9แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน  
 

เอกสารที0 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

1. ผู้ถอืหุ้นที0เป็นบุคคลธรรมดา 

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

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

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

ถกูต้อง  
 (ค)  แสดงเอกสารที�ราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1.1  

2. ผู้ถอืหุ้นที0เป็นนิติบุคคล 

2.1  กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

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

ผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น  

2.2 กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

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

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

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

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

(ก) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 2.1 หรือ 2.2  
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(ข) ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนี ;เพิ�มเติม  
1)  หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้ นที�เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็น

ผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian  

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

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

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

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

 
วิธีการมอบฉันทะ 
กรณีผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ;  

1.  เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดียวเท่านั9น ดงันี ;  

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

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

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

3.  ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั ;งขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื�อให้ถกูต้องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทั ;งนี ; บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที�มา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  
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4.  สง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที�มีแถบบาร์โค้ด) มายงับริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ ภายในวันจันทร์ที0 
25 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาเริ�มการประชุมอย่างน้อยหนึ�งชั�วโมงกรณีนํามาสง่ ณ สถานที�ประชุมเพื�อให้
เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริ�มประชมุ  

 

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

  

ทั ;งนี ; ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่าจํานวนที�ตน
ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที�ผูถื้อหุ้นซึ�งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตั7งให้เป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้นตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค.  
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ก่อนเริ�มการประชุม  ตั ;งแต่เวลา 13.00 น.   
เป็นต้นไป ในวนัองัคาร ที� 26 เมษายน 2559 ณ ห้องเมจิก 2 ชั ;น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงหลกัสี� เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที�สถานที�จดัประชมุ สิ�งที�สง่มาด้วย 12  
 
การออกเสียงลงคะแนนในที0ประชุมผู้ถอืหุ้น  

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  
วาระทั0วไป  
1. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยบตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ�งเสียงต่อหนึ�ง

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

2.  กรณีมอบฉนัทะ  
2.1  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที�ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

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

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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

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

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

ลงคะแนน โดยลงคะแนนตามความเห็นเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian 
ที�ในหนงัสอืมอบฉนัทะกําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้  

มติของที0ประชุมผู้ถอืหุ้น 

มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ;  

• กรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที�ประชมุ  

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

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

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  
ประธานในที�ประชุมจะชี ;แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที�ประชุมทราบก่อนเริ�มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนน
เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบั
คะแนนให้ที�ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิ ;นการประชมุ  
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สิ�งที�สง่มาด้วย 10 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที0บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 
 
 
รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์    
      
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
อาย ุ52 ปี 
 
ที�อยูต่ิดตอ่ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เลขที� 605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก 
อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ :     
วาระที� 6  พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 
วาระที� 14 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื ;อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครั ;งที� 2 (ESOP-WB) 

ให้แก่ กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ  
 
ผลประโยชน์ที�ได้รับจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ ESOP-WB : 
 

จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

ESOP-WB ที0ได้รับ (หน่วย) 

ผลประโยชน์ที0ได้รับ * 

(บาท) 

500,000 -  

หมายเหต ุ* ไมส่ามารถคํานวณได้ เนื�องจากราคาใช้สิทธิซื ;อหุ้นของใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ที�ออกเสนอขายในครั ;งนี ; 
กําหนดไว้สงูกวา่ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที�เทา่กบั 6.79 บาท/หุ้น (ปรับจากราคาตลาดเฉลี�ยก่อน
เปลี�ยนแปลงมลูค่าหุ้นที�ตราไว้ ที�เท่ากบั 13.58 บาท/หุ้น ซึ�งคํานวณจากราคาซื ;อขายถัวเฉลี�ยถ่วงนํ ;าหนกัของ
หุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัเป็นระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ ระหว่าง
วนัที� 24 กมุภาพนัธ์ - 15 มีนาคม 2559)   

 ทั ;งนี ; ผลประโยชน์ที�ได้รับ คํานวณจาก จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-WB ที�ได้รับ x (ราคาตลาด - ราคา
การใช้สทิธิ - ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ ESOP-WB) 
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รศ. ดร. กาํพล ปัญญาโกเมศ 

 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
อาย ุ43 ปี 
 
ที�อยูต่ิดตอ่ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เลขที� 605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก 
อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ :     
วาระที� 6  พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 
วาระที� 14 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื ;อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครั ;งที� 2 (ESOP-WB) 

ให้แก่ กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ  
 
ผลประโยชน์ที�ได้รับจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ ESOP-WB : 
 

จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

ESOP-WB ที0ได้รับ (หน่วย) 

ผลประโยชน์ที0ได้รับ * 

(บาท) 

500,000 -  

หมายเหต ุ* ไมส่ามารถคํานวณได้ เนื�องจากราคาใช้สิทธิซื ;อหุ้นของใบสําคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ที�ออกเสนอขายในครั ;งนี ; 
กําหนดไว้สงูกวา่ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที�เทา่กบั 6.79 บาท/หุ้น (ปรับจากราคาตลาดเฉลี�ยก่อน
เปลี�ยนแปลงมลูค่าหุ้นที�ตราไว้ ที�เท่ากบั 13.58 บาท/หุ้น ซึ�งคํานวณจากราคาซื ;อขายถัวเฉลี�ยถ่วงนํ ;าหนกัของ
หุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัเป็นระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ ระหว่าง
วนัที� 24 กมุภาพนัธ์ - 15 มีนาคม 2559)   

 ทั ;งนี ; ผลประโยชน์ที�ได้รับ คํานวณจาก จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-WB ที�ได้รับ x (ราคาตลาด - ราคา
การใช้สทิธิ - ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ ESOP-WB) 
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            สิ�งที�สง่มาด้วย 11 

                                                                                                                  
 

                                                                                                                         
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

                เขียนที�............................................................................. 
       วนัที�..................เดือน.........................พ.ศ. .................... 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาต.ิ...................................................... 
อยูบ้่านเลขที�.............................ถนน.........................................................ตําบล/แขวง.................................................. 
อําเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์........................................ 
 (2)      เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั ;งสิ ;นรวม.......................................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ; 
                      หุ้นสามญั………………………………หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 � (1) ....................................................................อาย.ุ..............ปี  อยูบ้่านเลขที�.................................... 
ถนน....................................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 
 � (2)  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ อาย ุ52 ปี ที�อยู ่605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
 � (3)  รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ43 ปี ที�อยู ่605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวันอังคารที0 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั 9น 2 โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนชั0น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี0 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา 
และสถานที�อื�นด้วย 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั ;น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

  ลงชื�อ................................................... ...ผูม้อบฉนัทะ 

                                           (                                                          ) 

       ลงชื�อ......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  

                                          (                                                          ) 

       ลงชื�อ...................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ                     ลงชื�อ...................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                (รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์)             (รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ)    
หมายเหตุ:   
ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ และรศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ มีส่วนได้เสียในวาระ 6 และ 14 
 

�� ��
 

ปิดอากรแสตมป์ 
จํานวน 20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   

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

                          วนัที�..................เดือน.........................พ.ศ. ............................. 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาต.ิ...................................................... 
อยูบ้่านเลขที�.............................ถนน.........................................................ตําบล/แขวง.................................................. 
อําเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์........................................ 
 (2)      เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั ;งสิ ;นรวม.......................................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ; 
                      หุ้นสามญั………………………………หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 �(1) .....................................................................อาย.ุ..............ปี  อยูบ้่านเลขที�.................................... 
ถนน....................................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 
 � (2)  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ อาย ุ52 ปี ที�อยู ่605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
 � (3)  รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ43 ปี ที�อยู ่605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160  

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัอังคารที0 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจกิ 2 ชั 9น 2 โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนชั0น ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี0 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา 
และสถานที�อื�นด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั ;งนี ; ดงันี ; 
  วาระที0 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที0 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

 วาระที0 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ 9นสุดวนัที0 31 ธันวาคม              
2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี   

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

 วาระที0 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2558  

ปิดอากรแสตมป์ 
จํานวน 20 บาท 

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

 วาระที0 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั 9งกรรมการแทนกรรมการที0ครบกาํหนดออกตามวาระ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
                     การแต่งตั 9งกรรมการทั 9งชุด 
           เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง  
                           การแต่งตั 9งกรรมการเป็นรายบุคคล 
         1. นาย ชอง เคว็น ซัม 
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       2. นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล 
        เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระที0 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 

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

หมายเหต ุ:  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ และรศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้ รับมอบอํานาจมีสว่นได้เสีย
ในวาระนี ; 

 วาระที0 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั 9งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2559 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 วาระที0 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงนิไม่เกิน 1,500,000,000 บาท 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 วาระที0 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี0ยนแปลงมูลค่าหุ้นที0ตราไว้ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือ 
       บริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เรื0องทุนจดทะเบียน จากมูลค่าหุ้นที0ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท 
       เป็น 1.00 บาท 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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วาระที0 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ 
    บริษัทฯข้อ 4. เรื0องทุนจดทะเบียน     
                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

วาระที0 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ0มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
             ของบริษัทฯข้อ 4. เรื0องทุนจดทะเบียน 

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

วาระที0 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ0มทุนใหม่   

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

วาระที0 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที0จะซื 9อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
  ครั9งที0 1 (SMT-W1) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

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

วาระที0 14  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที0จะซื 9อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
              ครั9งที0 2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

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

หมายเหต ุ:  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ และรศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้ รับมอบอํานาจมีสว่นได้เสีย
ในวาระนี ; 

วาระที0 15 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที0จะซื 9อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
             ครั9งที0 2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯที0ได้รับการจัดสรรเกินกว่า 
             ร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิSMT-WB ทั 9งหมดที0เสนอขายในครั9งนี 9 เป็นรายบุคคล 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
                    การจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิที0จะซื 9อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล 

    1. นาย พีระพล วิไลวงศ์เสถยีร ได้รับการจัดสรร 3,000,000 หน่วย คดิเป็นร้อยละ 17.65 ของ 
                      จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั 9งหมดที0จะจัดสรรในครั9งนี 9 

       เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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  2. นาย ทดัธีร์ ขยิ0ม ได้รับการจัดสรร 1,800,000 หน่วย คดิเป็นร้อยละ 10.59 ของ 
                        จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั 9งหมดที0จะจัดสรรในครั9งนี 9 

                          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสยีง  
   3. นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ได้รับการจัดสรร 1,100,000 หน่วย คดิเป็นร้อยละ 6.47 ของ 
                       จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั 9งหมดที0จะจัดสรรในครั9งนี 9 

                          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสยีง  
 

 วาระที0 16 พิจารณาเรื0องอื0นๆ (ถ้ามี) 

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

 (6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน
กรณีที�ที�ประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง
หรือเพิ�มเตมิข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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

                                        (                                                          ) 

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

                                         (                                                          ) 

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

                                      (รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์) 
 

    ลงชื�อ..........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                      (รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ) 
หมายเหต ุ
1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ข. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข.  
 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันอังคารที0 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั 9น 2 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั0น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี0 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึ
เลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย    

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

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

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

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

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

วาระที�  .................................  เรื�อง  เลอืกตั ;งกรรมการ (ตอ่) 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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-หน้าวา่ง- 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 (สาํหรับผู้ถอืหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั 9งให้คัสโตเดียน (Custodian) 
 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น) 

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

                          วนัที�..................เดือน.........................พ.ศ. ............................. 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาต.ิ...................................................... 
อยูบ้่านเลขที�.............................ถนน.........................................................ตําบล/แขวง.................................................. 
อําเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์........................................ 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ............................................................................  
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั ;งสิ ;นรวม.......................................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ; 
                      หุ้นสามญั………………………………หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………เสยีง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 
 � (1) .....................................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ้่านเลขที�.................................... 
ถนน....................................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 
 � (2)  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ อาย ุ52 ปี ที�อยู ่605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
  � (3)  รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ 43 ปี ที�อยู ่ 605-606 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160  
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวันอังคารที0 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั 9น 2 โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนชั0น หลักสี0 กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

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

   มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
   หุ้นสามญั..................................... หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................เสยีง 
  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั ;งหมด................................................. เสยีง 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั ;งนี ; ดงันี ; 
  วาระที0 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

              วาระที0 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

ปิดอากรแสตมป์ 
จํานวน 20 บาท 
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วาระที0 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ 9นสุดวันที0  31 ธันวาคม 
2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี   

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

  
  วาระที0 4 พิจารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2558  

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

 วาระที0 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั 9งกรรมการแทนกรรมการที0ครบกาํหนดออกตามวาระ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
                                    การแต่งตั 9งกรรมการทั 9งชุด 
   เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
                           การแต่งตั 9งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  1. นายชอง เควน็ ซัม 
        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
   2.    นายพร้อมพงศ์  ไชยกุล 
        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที0 6   พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 

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

หมายเหต ุ:  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ และรศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้ รับมอบอํานาจมีสว่นได้เสียในวาระนี ; 

 วาระที0 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั 9งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีประจาํปี 2559 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
 วาระที0 8   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงนิไม่เกิน 1,500,000,000 บาท 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
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              วาระที0 9   พิจารณาอนุมัติการเปลี0ยนแปลงมูลค่าหุ้นที0ตราไว้ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือ 
        บริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เรื0องทุนจดทะเบียน จากมูลค่าหุ้นที0ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท  
                           เป็น 1.00 บาท 

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

 วาระที0 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
                 ของบริษัทฯข้อ 4. เรื0องทุนจดทะเบียน   

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

   วาระที0 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ0มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
                  ของบริษัทฯ 

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

   วาระที0 12  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ0มทุนใหม่   

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

             วาระที0 13  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที0จะซื 9อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
                           ครั9งที0 1 (SMT-W1) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

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

วาระที0 14   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที0จะซื 9อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
                ครั9งที0 2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

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

หมายเหต ุ:  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ และรศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้ รับมอบอํานาจมีสว่นได้เสียในวาระนี ; 
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วาระที0 15   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที0จะซื 9อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั9งที0 2  
               (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ  ที0ได้รับการจัดสรรเกินกว่า 
               ร้อยละ 5  ของจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิ  SMT-WB ทั 9งหมดที0เสนอขายในครั9งนี 9  
               เป็นรายบุคคล 
  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
                       การจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที0จะซื 9อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล 

                 1. นาย พีระพล วิไลวงศ์เสถยีร ได้รับการจัดสรร 3,000,000 หน่วย คดิเป็นร้อยละ 17.65 ของ 
                      จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั 9งหมดที0จะจัดสรรในครั9งนี 9 

                   เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
  2. นาย ทดัธีร์ ขยิ0ม ได้รับการจัดสรร 1,800,000 หน่วย คดิเป็นร้อยละ 10.59 ของ 
                        จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั 9งหมดที0จะจัดสรรในครั9งนี 9 

   เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
   3. นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ได้รับการจัดสรร 1,100,000 หน่วย คดิเป็นร้อยละ 6.47 ของ 
                       จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั 9งหมดที0จะจัดสรรในครั9งนี 9 

   เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที0 16   พิจารณาเรื0องอื0นๆ (ถ้ามี) 

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

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

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
ลงชื�อ..........................................................ผู้มอบฉนัทะ 

      (                                                          ) 

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

      (                                                          ) 

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

          (รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์) 

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

           (รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ) 
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76  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559    

 
 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ;ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั ;งให้คสั

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

ผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน และ (2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับ
อนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบ
ประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัองัคารที� 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั ;น 2 โรงแรมมิราเคิล        
แกรนด์ คอนเวนชั�น หลกัสี� กรุงเทพมหานครหรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย    
 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
       เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
       เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
       เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ; 
       เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระที�  .................................  เรื�อง  เลอืกตั ;งกรรมการ (ตอ่) 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ชื�อกรรมการ...................................................................................................................... 
      เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
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สิ�งที�สง่มาด้วย 12 

แผนที�สถานที�จัดประชุม 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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