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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

        วนัท่ี 3 เมษายน 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

2. รายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมลูประกอบการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการอิสระ 
4. วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯเฉพาะข้อที่ขอแก้ไข ในข้อ (15) ข้อ (27) และ ข้อ (37) 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
6. เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ  ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะและการลงทะเบียน 
7. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก าหนดให้มี

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
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ความเป็นมา  บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปีที่
ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบแผ่นบนัทึกข้อมูล CD-ROM) ที่ได้จัดสง่ให้กับผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
และการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2559 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไมต้่องออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 
 รายงานของผู้สอบบัญชี   

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัท างบแสดง
ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณา
อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน รวมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระส าคญั  จากงบเฉพาะกิจการ 
และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้ดงันี ้  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สนิทรัพย์รวม 3,493 3,484 ล้านบาท 
หนีส้นิรวม 1,723 1,693 ล้านบาท 
รายได้รวม 3,598 3,524 ล้านบาท 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 15.64 6.89 ล้านบาท 
อตัราสว่นก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น 0.015 0.008 บาท/หุ้น 

 
โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกลงคะแนน ตาม
ข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงนิก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับ 
  ผลการด าเนินงานของปี 2559  

ความเป็นมา  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี
สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองในจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนนัน้ ซึ่งจากงบก าไรขาดทนุของ
บริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ
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ประมาณ 15.64 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทนุสะสม บริษัทฯจึงไม่สามารถจดัสรรก าไรสทุธิเป็น
ส ารองตามกฎหมายในปี 2559 ได้       

 นอกจากนี ้ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40 % ของ
ก าไรสทุธิ (โดยมีเง่ือนไข) แตเ่นื่องจากบริษัทฯยงัคงมีขาดทนุสะสมคงเหลอือยู่ บริษัทฯ จึงไมส่ามารถจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ได้ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณา 
อนมุตัิงดการจดัสรรเงินก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ
ปี 2559  

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 13 ก าหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นางพนูพรรณ ไชยกลุ         กรรมการ 
2. รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้น าเสนอกรรมการทัง้ 3 ท่าน ให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 

1. นางพนูพรรณ ไชยกลุ       กรรมการ 
2. รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. ศาสตราจารย์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้วว่า  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี มีประวตัิการท างานที่โปร่งใส ทัง้ได้ปฏิบตัิงานใน
ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอช่ือให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

โดยข้อมลูและประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
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การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
ความเป็นมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ อนัประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดบัความรับผิดชอบ ประสบการณ์ รวมทัง้การสร้าง
แรงจูงใจในการท างานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน
แล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเทา่กบัปี 2559 โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้
 

 ต าแหน่ง คา่ตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

เบีย้ประชมุ  
(บาท/คน/ครัง้) 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 36,000 5,000 

กรรมการ 30,000 5,000 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

*สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ -ไมมี่- 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เท่ากับปี 
2559 ตอ่ไป จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น  
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุ 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 
ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อ
พิจารณาน าเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน    
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 เนื่องจากมีความเห็นวา่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษัทที่
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชี ตลอดจนมีเครือขา่ยครอบคลมุและเป็นท่ียอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะ
ท าให้มาตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ อยู่ในระดบัสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบ
บญัชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักลา่วแต่อย่างใด โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2560 
จ านวน 1,825,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 250,000 บาท และมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้ 
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นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 ซึ่งผู้สอบบญัชีดงักลา่ว
จะตรวจสอบบญัชีของบริษัทยอ่ยด้วย 
(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แต่ปี 2557-
2559 สว่นนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2559)  
 
             (หนว่ย: บาท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 
 - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 1,825,000 1,575,000 

 
เพิ่มขึน้จากปี 2559  
จ านวน 250,000 บาท 

 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส  
   (STARS USA) 

105,000 105,000 

 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีของบริษัทยอ่ย (SMT GE) 50,000 50,000 
 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีของบริษัทยอ่ย (SS RFID) 300,000 150,000 

รวม 455,000 305,000 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่น าเสนอข้างต้น 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 
 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  
ความเป็นมา วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
จ านวน 38 ข้อ นัน้ ไมไ่ด้ครอบคลมุไปถึงการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯอยา่งครบถ้วน  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อเป็นการรองรับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะมีขึน้ได้ใน
อนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯแก้ไข
เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์จากเดิมที่มีอยูแ่ล้ว ในข้อ (15) ข้อ (27) และ ข้อ (37) ให้ครอบคลมุถึงการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อยา่งครบถ้วน ดงันี ้

 

ข้อ (15)    (เดมิ) 
ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เภสชัภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ เคร่ืองมอืแพทย์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ยาบ ารุงพืชและสตัว์
ทกุชนิด 

              (ใหม)่ 
ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ ยา ยารักษาโรค เภสชัภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ 
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เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ยา
บ ารุงพืชและสตัว์ ทกุชนิด 

 

 

ข้อ (27)    (เดมิ) 
ประกอบกิจการผลิต ประกอบ และจ าหน่ายเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์ ชิน้สว่น อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเคร่ืองประดิษฐ์ส าหรับ

อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เคร่ืองรับ -ส่งวิทยุ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 

เคร่ืองมือทดสอบ รวมทัง้ชิน้ส่วน อะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ การซ่อมแซม 

ประกอบสนิค้าดงักลา่ว 

              (ใหม)่ 
ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ และจ าหน่ายเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ส่วน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเคร่ือง

ประดิษฐ์ส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เคร่ืองรับ -ส่งวิทยุ อุปกรณ์สื่อสาร

โทรคมนาคม รวมทัง้ แผงโซลาร์ เคร่ืองมือทดสอบ รวมทัง้ชิน้ส่วน อะไหล ่

และวสัดอุปุกรณ์ การซอ่มแซม ประกอบสนิค้าดงักลา่ว  

 

ข้อ (37)    (เดมิ) 
ประกอบกิจการ น าเข้าและสง่ออก เพื่อจ าหนา่ยและติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ

ที่เก่ียวข้องกบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังานทดแทน

ทกุประเภท  

              (ใหม)่ 
ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ น าเข้าและสง่ออก เพื่อจ าหนา่ยและ

ติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

และพลงังานทดแทนทกุประเภท  

 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

  
วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
 
 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่  27 
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
หลักสี่  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 13.00 น. ผู้ ถือหุ้นที่ไม่
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สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงแทนตน สามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในสิง่ที่สง่มาด้วย 7  

 ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและ  
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8 โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ สว่น
หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.starsmicro.com   

 ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ  ภายในวนัพธุที่ 26 เมษายน 2560 โดย
บริษัทฯ ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม   
ผู้ ถือหุ้นด้วย 

 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ท่าน
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะน าแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมนี )้ และ
หนงัสอืมอบฉนัทะมาแสดง เพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ ในวนัประชมุดงักลา่วข้างต้น 

นอกจากนี ้เพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.starsmicro.com) เป็นการลว่งหน้า เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจาก
บริษัทฯ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

 
 

(นายยรรยงค์  สวสัดิ์) 
                 เลขานกุารบริษัทฯ 

                                                    โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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สิ่งที่สง่มาด้วย  1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 

 ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมการประชุม 

 นางกลุกนิษฐ ค าศิริวชัรา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการประชมุ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บดันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้
ด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 152 ราย ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 218,798,462 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 52.3143 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 418,237,983 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิด
การประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเพิ่มขึน้จึงรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 177 รายถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 
244,003,703 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 58.3409 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ) 

นายยรรยงค์ สวสัดิ์ เลขานกุารบริษัทฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย
อิสระ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 
กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ จ านวน 6 ทา่น  

1. นายสมนกึ ไชยกลุ                     ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง 

และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจดัการวตัถดุิบ) 
3. นายประสาท ยนูิพนัธุ์ กรรมการ 
4. นางพนูพรรณ ไชยกลุ กรรมการ 
5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน 
6. รศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง 
 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะท าหน้าที่น าเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชมุจ านวน 3 ทา่น 

 1.  นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.  นายชยัณรงค์ นิมมานเทวินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบตัิการและพฒันา) 

 3.  นายทดัธีร์ ขยิ่ม                 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพฒันาธุรกิจ) 
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน 1 ทา่น 
1.   นางสาวอารดา พนัตาวงษ์ 

 
ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน 2 ทา่น  
1. นายคเณศ ศรีศภุอรรถ 
2. นายชยัพร โยคาวจร 
 
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จ ากัด เข้าร่วมประชมุ 
จ านวน 2 ทา่น 
1.   นางกลุกนิษฐ ค าศิริวชัรา 
2.   นางสาวพรพิไล โกศลประภา 
 
เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน 2 ทา่น 
1.   นายพรพฒัน์ อชุชิน 
2.   นางสาวนฤมล ดวงพนัธ์ 
 
บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและตรวจ

นบัผลการลงคะแนนเสยีงร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนัน้ เลขานกุารบริษัทฯ กลา่วเรียนเชิญนายสมนึก 
ไชยกลุ ประธานกรรมการ ซึง่เป็นประธานในท่ีประชมุกลา่วเปิดการประชมุ โดยนายสมนึก ไชยกุล กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 และกลา่วเปิดการประชมุ จากนัน้ได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ 
ค าศิริวชัรา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการประชมุตามวาระการประชมุ และก่อนเร่ิมด าเนินการประชมุ 
นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
1.  การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่

หรือรับมอบฉนัทะมา 
2.  ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้  
3.  ในระหวา่งการประชมุผู้ด าเนินการประชุมจะเรียนถามในทกุๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ผู้ด าเนินการประชุมจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่าผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น เอกฉันท์อนุมตัิ
ตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ด าเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง 
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมายถกู  ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการใน
บตัรลงคะแนนเสยีงที่แจกให้และขอให้ชมูือขึน้ เพื่อให้พนกังานของบริษัทฯ เก็บบตัรมานบัคะแนน ส าหรับผู้ที่ไม่คดัค้านหรือไม่
งดออกเสยีง จะถือวา่อนมุตัิตามวาระท่ีเสนอและไมต้่องลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็น
ด้วย และ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

4.  ส าหรับผู้ที่ไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นอนมุตัิเห็นชอบในวาระนัน้ๆ  
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5.  ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารออกเสยีงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคดัค้าน หรืองดออกเสียง
ในใบมอบฉนัทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนจากใบมอบฉนัทะเพื่อความ
สะดวกของผู้ เข้าร่วมประชุม แต่ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบ
ฉนัทะบริษัทฯ ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระเสมือนกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 

6.  ผู้ด าเนินการประชมุจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่
นบัได้จะเป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระ
จะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

7.  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
- ส าหรับมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นีท้ี่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมมีการพิมพ์ผิดในวาระที่ 1 วาระที่ 3 

ถึงวาระท่ี 5 วาระท่ี 7 วาระที่ 12 และวาระที่ 13 คะแนนเสยีงของวาระดงักลา่วข้างต้นที่ถกูต้องคือ 
จะต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  

- วาระที่  6 ต้องได้ รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่ต ่ ากว่า  2  ใน 3  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

- วาระที่ 8 ถึงวาระท่ี 11  ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 
       ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
- วาระที่ 14 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคดัค้านในวาระนี ้โดยในวาระนี ้กรรมการ
และผู้บริหารซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯและได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ (SMT-WB) ถือเป็นผู้มีสว่นได้เสีย
เป็นพิเศษ จึงไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

- วาระที่ 15 ต้องได้รับอนมุตัิเป็นรายบคุคลด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคดัค้าน โดยในวาระนี ้คณุพีระ
พล คณุทดัธีร์ คณุพร้อมพงศ์ และบคุคลที่เก่ียวข้องของทัง้ 3 ทา่น ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯถือเป็นผู้มีสว่นได้
เสยีเป็นพิเศษ จึงไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

- วาระที่ 2  เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมต้่องลงมติ  
8.  กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแตล่ะวาระ โปรดแจ้งช่ือและนามสกลุ เพื่อเป็นข้อมลู 
    ให้บริษัทฯ 
               หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่วด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 
 

 ผู้ด าเนินการประชุม กลา่วว่า บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 27 
เมษายน 2558 โดยบริษัทฯได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดงักล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนั
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ประชมุ และได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อ
สงสยัและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว  

   เมื่อไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่วและไมม่ีการซกัถามอยา่ง
ใด ผู้ด าเนินการประชมุเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 

27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
  

เห็นด้วย 239,980,101 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
 

ผู้ด าเนินการประชมุ ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯตามที่
ได้เสนอไว้ในรายงานประจ าปี 2558 และกลา่วเรียนเชิญ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชมุรับทราบ  

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนือ้หาในการน าเสนอมี
สาระส าคญั 4 เร่ืองดงันี ้       

1) 2015  Change Overview 
2) 2015-2016 Strategy 
3) New Customer Progress 
4) Product Transition & Financial Outlook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015 Change Overview  
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 Vision and Core Value 
 
 Our Vision (วิสัยทัศน์)  

“เราจะเป็นบริษัทท่ีมีการเจริญเตบิโต และสร้างผลก าไรอยา่งยัง่ยนื โดยการให้บริการและผลติสนิค้าที่ให้
ความพอใจระดบัห้าดาวแก่ลกูค้า โดยใช้พนกังานท่ีมีทกัษะสงูและสิง่อ านวยการผลติระดบัโลก” 

 
Our Core Value (ค่านิยม) มี 4 ค่านิยมดังนี ้

Customer focus   ลกูค้าเป็นหนึง่                            Cost awareness   ค านงึต้นทนุ 
Cross functional teamwork ร่วมกนัท างาน             Creativity       สร้างสรรค์สิง่ใหม ่
“DO IT RIGHT & DO IT NOW” 

 
2015-2016 Strategy 
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Strategy (กลยทุธ์) มี 3 กลยุทธ์ดังนี ้

1. Cost reduction to maximize profit of current products (ลดต้นทนุ) 

2. Increase volume of current customers for better utilization (เพิ่มปริมาณการผลติ) 

3. Diversify our services, products and customers (ธุรกิจใหม ่เพิ่มลกูค้าหลากหลาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 Cost Reduction:         

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ได้สรุปภาพรวมของโครงการ Cost Reduction ที่ส าคญัของปี 2558 ซึ่งจาก
ความร่วมมือของพนกังานบริษัทฯสามารถประหยดัได้เป็นจ านวนเงินประมาณ 96.5 ล้านบาท จากจ านวน 129 
โครงการ บริษัทฯ ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก ผลที่ส าคญัของการด าเนินโครงการ คือ การที่บริษัทฯมี Gross 
Margin ที่ดีขึน้  ทัง้นีบ้ริษัทฯยงัคงจะด าเนินโครงการนีอ้ย่างต่อเนื่อง  และคาดว่าปี 2559 จะสามารถประหยดัได้
ประมาณ 100 ล้านบาท 

 
Diversify Business: 
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ส าหรับปี 2559 และปีถดัๆไป บริษัทฯจะเน้นผลติสนิค้าที่มี High Value Added ที่สร้าง Gross Margin 
สงู มีคูแ่ขง่ขนัน้อยราย สนิค้าใช้ความช านาญที่สงู และ Stars จะเป็น turnkey solution provider ที่พฒันากลยทุธ์
ทางธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง 

จากนัน้ได้แนะน าผู้ ร่วมทีมพฒันาธุรกิจ ภายใต้การน าของ นายทดัธีร์ ขยิ่ม และ Network and Partners 
ที่กระจายอยู่ในภมูิภาคต่างๆของโลก ทัง้ในทวีปอเมริกา ยโุรป และเอเชีย  และมาตรฐานสากลต่างๆที่บริษัทฯได้
ด าเนินการเพื่อให้ได้การรับรองและบริษัทฯได้รับ Certificate แล้ว เช่น มาตรฐาน BCM (Business Continuity 
Management Certified, มาตรฐาน RoHS Compliant, มาตรฐาน Carbon Footprint และ EICC (Electronic 
Industry Citizenship Coalition) เป็นต้น 

 
New Customer Progress 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงานความก้าวหน้าในการเพิ่มลกูค้ารายใหม ่ทัง้ของปี 2558 และคาดว่าจะ
หาลกูค้ารายใหม่ได้เพิ่มเติมในปี 2559 และมอบหมายให้ นายทดัธีร์ ขยิ่ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงาน
พฒันาธุรกิจ) รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 
นายทดัธีร์ ขยิ่ม รายงานความก้าวหน้าของผลิตภณัฑ์ที่ผลิตในปัจจุบนั และคาดว่าจะผลิตได้ในอนาคต 

โดย Highlight ส าคญัส าหรับปี 2016 คือ ผลิตภัณฑ์ 360 Fly นอกจากนีย้งัมีผลิตภณัฑ์ของ Front-end IC 
Packaging and Test และ Wafer Dicing Laser and Blade Saw  
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นายทดัธีร์ ขยิม่ น าเสนอตวัอยา่ง โดยแสดงรูปภาพของผลติภณัฑ์พร้อมอธิบายลกัษณะผลติภณัฑ์ ความ
คืบหน้าในการผลติ และแนวโน้ม ความเป็นไปได้ในการผลติ ของกลุม่ผลติภณัฑ์ตา่งๆ 

 
- Advanced Consumer Products   ได้แก่ (1) Quick Connect (2) Headset with Throat 

Microphone 

- Specialty Products ได้แก่ (1) Surveillance Camera (2) Electronics Lock (3) solar Panel 
Control Box (4) Solar Panel Assembly 

- Medical Products ได้แก่ (1) Muscle Stimulator (2) TMDD   
- Optical Products ได้แก่ (1) Active Optical Micro Assembly 

(2) TOSA/ROSA/Transceivers1 (3) Transceivers 2 (4) Integrated RGB Laser Source 
 

เมื่อจบการน าเสนอของ นายทดัธีร์ ขยิ่ม แล้ว นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ได้รายงาน 
ผลประกอบการ และภาพรวมของตวัเลขทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมรายงาน Product Mix Strategy  

 
    หลงัจากจบการรายงาน นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบายของส านกังาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งสนบัสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดท า
แผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของนโยบายและการ
ด าเนินการเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  แม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมลงนามการต่อต้านการ
ทจุริตอยา่งเป็นทางการ  แต่บริษัทฯก็ได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริต และแนวทางปฏิบตัิในการ
ป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน่ และได้เผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนกังาน
ปฏิบตัิ ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 34 ซึง่ในปี 2558 บริษัทฯไมไ่ด้รับการร้องเรียนเร่ืองการท าผิด
ด้านการทจุริต หรือการกระท าผิดจริยธรรมใดๆ และบริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษาเร่ืองนีอ้ย่างจริงจงัเพื่อ
พิจารณาเข้าร่วมลงนามในอนาคต 

 
  ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม ่

 
  การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

1. นายปวริศ  สุวรรณเพทาย ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ ตามที่บริษัทฯน าเสนอเร่ือง 
ISO13485 ขอถามวา่ บริษัทฯได้รับ Certified นีห้รือยงั 

   นายทดัธีร์ ขยิม่ กลา่ววา่ บริษัทฯได้รับ Certified ISO13485 แล้ว  

 
2. นางสาวรุจิรา  บางกุลธรรม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  กลา่ววา่  

ขอชมเชยบริษัทฯ ที่ประธานกรรมการได้กลา่วประกาศเร่ืองของ นโยบายการตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ ทัง้นีข้อให้บริษัทฯเข้าร่วมสูภ่าคปฏิบตัใินการร่วมตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ตอ่ไป    

      นายสมนกึ  ไชยกลุ กลา่ววา่ บริษัทฯจะพิจารณาด าเนินการในเร่ืองนีต้อ่ไป 
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   จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุจึงสรุปวา่ ท่ีประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้น าเสนอ   

 
   มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 

2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

นางสาวภสัรา โอภาสนิพทัธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชี รายงานว่าตามที่บริษัทฯได้จัดส่ง
รายงานประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ รวมทัง้รายงานของ
ผู้สอบบญัชีไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้วนัน้ รายละเอียดของงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบก าไรขาดทนุรวมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 
83-126 โดยผลประกอบการในปี 2558 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย สรุปได้ดงันี ้  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สนิทรัพย์รวม 3,436 3,429 ล้านบาท 
หนีส้นิรวม 1,691 1,654 ล้านบาท 
รายได้รวม 7,670 7,618 ล้านบาท 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (62.90) (62.99) ล้านบาท 
อตัราสว่นก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (0.132) (0.151) บาท/หุ้น 

   
   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 เมื่อไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดง

ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของ
ผู้สอบบญัชี  

    
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นด้วย 244,000,328 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ  0.0014 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2558  
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  ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงาน (ขาดทุน) สทุธิประมาณ (62.90) ล้านบาท และบริษัทฯ ยงัคงมีขาดทุน
สะสมคงเหลืออยู่ ตามกฎหมายบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทฯมี
ความเห็นวา่ สมควรงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 
 เมื่อไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามอยา่งใด ผู้ด าเนินการประชมุ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงิน

ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2558 ตามที่เสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน 

 
    มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2558 ด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

เห็นด้วย 244,000,328 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ  0.0014 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

 ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่ ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 
1. นาย ธีรศกัดิ์ สวุรรณยศ  กรรมการ 
2. นาย ชอง เคว็น ซมั  กรรมการ 
3. นาย พร้อมพงศ์ ไชยกลุ  กรรมการ   

 
  ทัง้นี ้เนื่องจากนาย ธีรศกัดิ์ สวุรรณยศ กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นีไ้ม่ประสงค์จะ
รับต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีภาระกิจที่ต้องปฏิบตัิจ านวนมาก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นวา่กรรมการจ านวนที่เหลือ 8 ท่านนัน้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารงานของ
บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่ได้ท าการเสนอช่ือบุคคลใดเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน ดังนัน้
กรรมการของบริษัทฯ จะมีจ านวน 8 ทา่นจากเดิมจ านวน 9 ทา่น  

 
โดยที่ประชมุคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้  
1. นาย ชอง เคว็น ซมั  กรรมการ 



18  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560   

 

 

2. นาย พร้อมพงศ์ ไชยกลุ  กรรมการ   
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทัง้ 2 ท่านเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการท างานที่โปร่งใส ทัง้ได้
ปฎิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงได้มีมติให้
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้กรรมการทัง้ 2 ทา่นกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

  ทัง้นีข้้อมลูและประวตัิสงัเขปของกรรมการทัง้ 2 ทา่น ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 ที่ได้
สง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

  ในวาระนีจ้ึงขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนน 
ผู้ด าเนินการประชมุจึงเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด

ออกตามวาระเป็นรายบคุคลไป 
 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ดงันี ้

 
(1) นาย ชอง เคว็น ซัม ได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย 239,828,848 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 98.2890 
ไมเ่ห็นด้วย 4,174,855 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   1.7110 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
 (2) นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย 239,828,848 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 98.2890 
ไมเ่ห็นด้วย 4,174,855 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   1.7110 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
 
  ผู้ ด าเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดบัความรับผิดชอบ 
และประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดย
ให้คงอตัราเดิมตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ได้มีมติอนมุตัิไว้  

  รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้วและ
ตามที่ปรากฏในสไลด์ ดงันี ้
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 ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

เบีย้ประชุม  
(บาท/คน/ครัง้) 

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

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

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ประธาน 0 5,000 
กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 
กรรมการ 0 5,000 

 
   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ ด าเนินการประชุม  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม ่เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน 

        
  มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้
 

เห็นด้วย 244,000,328 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0014 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 
 
   ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้

มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2559 และก าหนด
คา่ตอบแทนส าหรับผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แตง่ตัง้ 
1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์               ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 
2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3853 และ/หรือ 
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ             ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313  
แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2559 โดยให้
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทัง้
งบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย 
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จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ ทัง้นีผู้้สอบบญัชีดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกับบริษัทฯ 
ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
(หมายเหต:ุ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แต่ปี 
2557-2558 สว่นนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558)  
 
โดยเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2559 ของบริษัทฯเป็นจ านวน 1,575,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 
2558 จ านวน 40,000 บาท         
     
                                                                                        (หนว่ย: บาท) 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 
 - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 1,575,000 1,535,000 

 
เพิ่มขึน้จากปี 2558  
จ านวน 40,000 บาท 

 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส  
   (STARS USA) 

105,000 105,000 

 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีของบริษัทยอ่ย (SMT GE) 50,000 50,000 
 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีของบริษัทยอ่ย (SS RFID) 150,000 150,000 

รวม 305,000 305,000 

    
  ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 ตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน              

 
    มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2559 ตามที่ได้น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 242,159,427 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.2442 
ไมเ่ห็นด้วย 1,844,276 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.7558 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงนิไม่เกิน 1,500,000,000 บาท 

 ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อจดัหาเงินทุนส าหรับใช้ในการลงทุน และ/หรือ การช าระคืน
เงินกู้  และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนทัว่ไป และเพือ่สร้างผลติภณัฑ์ทางการเงินท่ีหลากหลายในการจดัหา
แหลง่เงินทนุ บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดย



  21 

 

 

 

มีรายละเอียดของหุ้นที่ออกเสนอขายและการมอบอ านาจตามที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ละ
ตามที่ปรากฏในสไลด์ ดงันี ้

ประเภทตราสารหนี ้ : หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มี
หรือไมม่ีหลกัประกนั มีหรือไมม่ีผู้ค า้ประกนั มีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของภาวะตลาด 

มลูคา่การเสนอขาย : วงเงินรวมและมลูคา่คงค้างไมเ่กิน 1,500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ 
โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน 
หรือหลายคราวก็ได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนก าหนด และ/หรือ หุ้นกู้ ครบก าหนด 
บริษัทฯสามารถออกหุ้นกู้ชดุใหมเ่พิ่มเติมได้ โดยมลูค่าเสนอขายหุ้นกู้ ชุดใหม่
รวมกับมลูค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยงัไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม
ดงักลา่วหรือเทียบเทา่ 

อายตุราสารหนี ้ : ไมเ่กิน 10 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้   
สกลุเงิน : สกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตราตา่งประเทศในจ านวนเทียบเทา่ 
อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายแต่ละครัง้ และปัจจยัอื่นๆที่

เก่ียวข้อง 
 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด และ/หรือ บริษัท
อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้ นกู้ คืนก่อนก าหนด ทัง้นี  ้ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ 
และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving Basis) โดยจะท าการเสนอขาย
หุ้ นกู้ ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ ลงทุนทั่วไป 
(Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัในตา่งประเทศ 
และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ในคราวเดียวกนัหรือหลายคราว ตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งมี
ผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

เง่ือนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้ จะขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตามรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย มีอ านาจในการ
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ก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในสว่นที่ยงั
ไม่ได้ก าหนด ตามความจ าเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องก าหนดตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 
เช่น ช่ือหุ้นกู้  ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  
การค า้ประกนั หลกัประกนั ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน สทิธิไถ่ถอนก่อนก าหนด สทิธิ
และหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแตล่ะคราว อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ 
วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
หุ้นกู้  นายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  รวมถึงการน าหุ้นกู้ ดงักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดตราสารหนี ้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือตลาดรองใดๆ 
รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนุญาต ด าเนินการเปิดเผยข้อมูล และการ
ด าเนินการอื่นใดกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ทัง้ปวงตามที่จ าเป็นและ
สมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
 

    ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เมื่อไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามอยา่งใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกเสนอ
ขายหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดของหุ้นที่ออกเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงินไม่เกิน1,500,000,000 บาท และการ
มอบอ านาจตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง 
หรือไม ่เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน              

 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 
บาท และการมอบอ านาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

เห็นด้วย 244,000,328 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0014 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 9          พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท 
ผู้ด าเนินการประชุม กลา่วว่าเพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ เกิดสภาพคล่องในการซือ้ขายมากยิ่งขึน้ 

บริษัทฯ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (Split Par) คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากมลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นโดยการลดมลูค่าหุ้นที่ตราไว้
จะส่งผลให้จ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯเพิ่มขึน้จาก 419,582,439 หุ้น เป็นจ านวน 839,164,878 หุ้น 
โดยสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับผลกระทบ และทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจะยงัคงเดิม 
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และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจ าเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ 
โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ละตามที่
ปรากฏในสไลด์ ดงันี ้

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน
จ านวน 

839,164,878 บาท (แปดร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหก
หมื่นสีพ่นัแปดร้อยเจ็ดสบิแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 839,164,878 หุ้น (แปดร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหก
หมื่นสีพ่นัแปดร้อยเจ็ดสบิแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00  บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุ้นสามญั 839,164,878             หุ้น (แปดร้อยสามสบิเก้าล้านหนึง่แสน 

หกหมื่นสีพ่นัแปดร้อยเจ็ดสบิแปดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 

  
   ผู้ด าเนินการประชมุจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของ

บริษัทฯ และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน จากมลูค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท ตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัค้าน
หรืองดออกเสยีง หรือไม ่และมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 

 
  การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

1. นางสาวรุจิรา  บางกุลธรรม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามวา่ 
ตามหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น จ านวนทนุจดทะเบียนท่ีเพิม่ขึน้ มาจากจ านวนหุ้นเดมิเทา่ไหร่ 

  
ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่ ตามหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ทนุจดทะเบยีนเดมิเทา่กบั 

419,582,439 หุ้น หากมกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ(Split Par) จาก 2 เป็น 1 บาท 
จ านวนหุ้นก็จะเพิ่มขึน้เป็น 839,164,878 หุ้น 

 
   เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชมุจึงประกาศผลคะแนน              
 

 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ และการแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน จากมลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 
1.00 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 244,000,328 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0014 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   



24  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560   
 
 
วาระที่ 10    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ 

บริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน   

 

ผู้ ดําเนินการประชมุ กลา่ววา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 บริษัทฯ ต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จําหน่ายก่อนท่ีจะเพิ่ม

ทนุเป็นจํานวนอ่ืน ดงันัน้ บริษัทฯจึงจําเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 839,164,878 

บาท เป็น 836,475,966 บาท โดยการยกเลกิหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน 2,688,912 หุ้น มลูค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่เป็นหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย

ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (SMT-WA) ท่ีเหลือจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั

ครัง้สดุท้าย และได้หมดอายลุงเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 

และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจําเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม

และใช้ข้อความใหม ่ตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ละตามท่ีปรากฏในสไลด์ ดงันี ้  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน

จํานวน 

836,475,966 บาท (แปดร้อยสามสิบหกล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนั

เก้าร้อยหกสบิหกบาท) 

 แบง่ออกเป็น 836,475,966 หุ้น (แปดร้อยสามสิบหกล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนั

เก้าร้อยหกสบิหกหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00  บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น    

 หุ้นสามญั 836,475,966 หุ้น (แปดร้อยสามสิบหกล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนั

เก้าร้อยหกสบิหกหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 

 

   ผู้ ดําเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 

 

เม่ือไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามอย่างใด ผู้ ดําเนินการประชมุจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามท่ีได้นําเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะ

คดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม ่เม่ือไมมี่จงึประกาศผลคะแนน              

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไขหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย 244,000,328 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9986 

ไมเ่หน็ด้วย 3,375 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0014 

งดออกเสียง 0 เสียง   



  25 

 

 

 

วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 
 ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องระดมทนุมาเพื่อใช้ในการขยายกิจการ 
และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จากจ านวน 836,475,966 บาท เป็น 1,020,771,159 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 
184,295,193 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-
W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มา
ด้วย 4) ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ละที่จะกลา่วตอ่ไปในวาระท่ี 13 ถึง 15 
และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจ าเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความ
เดิมและใช้ข้อความใหม ่ตามที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ละตามที่ปรากฏในสไลด์ ดงันี ้ 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน
จ านวน 

1,020,771,159 บาท (หนึง่พนัยี่สบิล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึง่พนั
หนึง่ร้อยห้าสบิเก้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,020,771,159 หุ้น (หนึง่พนัยี่สบิล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึง่พนั
หนึง่ร้อยห้าสบิเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00  บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุ้นสามญั 1,020,771,159 หุ้น (หนึง่พนัยี่สบิล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึง่พนั

หนึง่ร้อยห้าสบิเก้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 

 
   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เมื่อไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามอยา่งใด ผู้ด าเนินการประชมุจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน              

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้
 

เห็นด้วย 244,000,328 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0014 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
 



26  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560   

 

 

วาระที่ 12    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 

 ผู้ด าเนินการประชุม กลา่วว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนมาแล้วในวาระที่ 11 
เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวนไม่
เกิน 184,295,193 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 1. จ านวนไม่เกิน 167,295,193 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 ดงัที่จะได้

พิจารณาตอ่ไปในวาระท่ี 13 
 2. จ านวนไม่เกิน 17,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ดงัที่จะได้

พิจารณาตอ่ไปในวาระท่ี 14 และ 15 
  ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่และการมอบอ านาจปรากฏตามหนงัสือ

เชิญประชมุในครัง้นีซ้ึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ 
 

นอกจากนี ้เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามข้อ 1) - 2) ข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการจด
ทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ การลดทนุและเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไข
ถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ 
และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่และมอบอ านาจตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์
จะคดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม ่เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน     
          
 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ และการมอบอ านาจตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  
    

เห็นด้วย 244,000,328 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0014 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 



  27 

 

 

 

วาระที่ 13          พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 
(SMT-W1) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

    
 ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่วว่าตามที่บริษัทฯ มีแผนการระดมทนุเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  บริษัทฯจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
จ านวนไมเ่กิน 167,295,193 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ 
โดยไม่คิดราคาในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 (กรณีมีเศษให้
ปัดทิง้) ราคาการใช้สทิธิเทา่กบั 8.00 บาทตอ่หุ้น โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 และ
การมอบอ านาจปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิ   SMT-W1 (สิ่งที่สง่มาด้วย 5) 
ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ละตามที่ปรากฏในสไลด์ 
 

ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่ได้รับ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนด
และเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง ราคาและอตัราการใช้
สทิธิ การจดัสรร และวนัออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตุ
แห่งการออกหุ้นสามญัใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงการลงนามในเอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่อง
กบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 การน าใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 และหุ้นสามญั
เพิ่มทนุที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ 

    
   ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SMT-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น และมอบ
อ านาจตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่  
และมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม ่
 

  การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

 
1. นายวรพงษ์  ลาดเสนา ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ เป็นก่ีปี 

นายสมนกึ ไชยกลุ กลา่ววา่ อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ เทา่กบั 3 ปีนบัจากวนัท่ีออก 
        เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2. นายกติิศักดิ์  ธรรมปริพัตร ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ บริษัทฯจะออกเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิเมื่อใด 
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     นายสมนกึ ไชยกลุ กลา่ววา่ บริษัทฯต้องท าเร่ืองจดทะเบียนตามกฎหมาย ตอ่กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้เรียบร้อยก่อนในเร่ืองที่ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น จงึจะพจิารณา
ก าหนดเวลาในการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
 

3. นายสมสิทธ์ิ  สุขกระสานติ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ ราคาใช้สทิธิเป็นเทา่ใด 
             นายชยัพร โยคาวจร ท่ีปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ กลา่วว่า  ก าหนด
ราคาการใช้สทิธิเทา่กบั  8.00 บาทตอ่หุ้น ราคานีป้ระมาณ 4 เทา่ของ ราคา par 

 
    เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชมุจึงประกาศผลคะแนน              

 
 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญั
ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SMT-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น และการมอบ
อ านาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
     

เห็นด้วย 244,000,328 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0014 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 14          พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
     ครัง้ที่ 2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

 
ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการและพนกังานของบริษัทฯ 
ที่มีความตัง้ใจ ทุม่เทและเสียสละในการท างาน รวมทัง้เป็นการเสริมสร้างก าลงัใจและจูงใจบคุลากรที่มี
ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานให้ร่วมท างานกบับริษัทฯ ในระยะยาว  อนัจะสง่ผลดีต่อ
การปฏิบัติงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WB จ านวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของ
บริษัทฯ โดยไม่คิดมลูค่า โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WB และการมอบอ านาจปรากฏ
ตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WB  (สิ่งที่สง่มาด้วย 6) ที่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ละตามที่ปรากฏในสไลด์ 
 
 ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ/
หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดและ
เปลีย่นแปลงวนัออกและเสนอขาย หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WB ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตแุห่งการออกหุ้นสามญัใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-



  29 

 

 

 

WB ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร
ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WB รวมถึงน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SMT-WB   เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขอ
อนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ 

  
 อนึ่ง กรรมการอิสระ 2 ท่านที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นในการออก
เสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ในครัง้นีด้้วย 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิ SMT-WB ที่ได้รับ

จัดสรร (หน่วย) 

คิดเป็นร้อย
ละของ
โครงการ 

1.  รศ. ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

500,000 2.94 

2.  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

500,000 2.94 

 

   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม ่
 
   เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือ
พนกังานของบริษัทฯ และมอบอ านาจตามที่ได้น าเสนอ โดยในวาระนี ้กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯและได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ (SMT-WB) ถือเป็นผู้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ จึงไม่
มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ 
เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน     

 
 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ  
และการมอบอ านาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ในครัง้นีด้งันี ้
 

เห็นด้วย 192,919,050 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0017 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
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วาระที่ 15    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-WB) 
    ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน 
  ใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นีเ้ป็นรายบุคคล 
 

 ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่าในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่
กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ มีผู้ที่ได้รับการจดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SMT-WB ทัง้หมดที่ออกเสนอขายในครัง้นี ้รวมทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร 
2. นายทดัธีร์ ขยิ่ม 

3. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 

ทัง้นีร้ายละเอียดของทัง้ 3 ท่าน จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับจดัสรร ความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และรายละเอียดอื่นๆปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ได้จัดสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ละตามที่ปรากฏในสไลด์ ดงันี ้   

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิ SMT-WB ที่ได้รับ

จัดสรร (หน่วย) 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

โครงการ 
1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กรรมการบริหาร  

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3,000,000 17.65 

2. นายทดัธีร์ ขยิม่  กรรมการบริหาร   
และรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  
(สายงานการพฒันาธุรกิจ) 

1,800,000 10.59 

3. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมการ กรรมการบริหาร  
และรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  
(สายงานการจดัการวตัถดุิบ) 

1,100,000 6.47 

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ  
1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร 

 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ซึ่งปัจจุบนัด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ความ
ช านาญในธุรกิจ มีภาวะความเป็นผู้น าอนัเป็นที่ยอมรับทัง้กบับคุลากรในบริษัทฯ และบคุคลภายนอก มี
วิสยัทัศน์ที่กว้างไกล และมีบทบาทส าคญัในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่สามารถน ามาปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถพลิกฟื้นผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ปรับตวัดีขึน้ เช่น นโยบายในการลดต้นทุนการด าเนินงาน  นโยบายแสวงหา
ตลาดสนิค้าใหมเ่พิ่มมากขึน้ โดยมุ่งเน้นตลาดสินค้าที่มีอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) สงู เพื่อ
ทดแทนตลาดสินค้าเดิมที่มี Gross Profit Margin ต ่า และนโยบายสนบัสนุนการพฒันาสินค้าที่มี
นวตักรรมด้านเทคโนโลยีขัน้สงูที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ ให้สามารถ
เติบโตได้อยา่งยัง่ยืน เป็นต้น ดงันัน้ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่นายพีระพลในครัง้นี ้เพื่อเป็นการ
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ตอบแทนความมุง่มัน่ทุม่เทในการท างาน และสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ 
และรักษาทรัพยากรบคุคลที่มีคณุค่าให้ท างานกบับริษัทฯต่อไปในระยะยาว อนัจะสง่ผลให้บริษัทฯ มีผล
ประกอบการท่ีดีตามมาในท่ีสดุ 

 
2. นายทดัธีร์ ขย่ิม 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายทดัธีร์ ขยิ่ม ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหาร  และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ) เป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญด้านการตลาดชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี สามารถร่วมท างาน
กบัฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้เพื่อน ามา
ปฏิบตัิได้อยา่งประสบความส าเร็จ ทัง้ในการติดต่อประสานงานกบักลุม่คู่ค้าเดิม และการแสวงหาตลาด
สนิค้าใหม ่ซึง่นายทดัธีร์ เป็นบคุคลที่มีสว่นส าคญัในการผลกัดนัและสร้างรายได้จากกลุม่ลกูค้าใหมใ่ห้แก่
บริษัทฯ ได้เป็นจ านวนมากในปี 2558 ที่ผา่นมา สง่ผลให้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปรับตวัดีขึน้ อีกทัง้
เป็นผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการท างานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบตัิงานเพื่อสร้างประโยชน์
ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่นายทดัธีร์ ในครัง้นี ้เพื่อเป็นการ
ตอบแทนความมุง่มัน่ทุม่เทในการท างาน และสร้างแรงจงูใจให้ท างานกบับริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อ
สร้างรายได้และผลก าไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึน้ในอนาคต 

 
3. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ่งปัจจุบันด ารง
ต าแหนง่กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจดัการวตัถดุิบ) เป็น
บุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความช านาญ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบทัง้ในส่วนของการเป็น
กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ  นอกจากนี ้นายพร้อมพงศ์ ยงัเป็นบุคคลที่มีสว่นส าคญัใน
การช่วยลดต้นทนุสนิค้าที่เกิดจากการบริหารจดัการวตัถดุิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้มีสว่นร่วม
ในการริเร่ิมและผลกัดันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่บริษัทฯ อีกทัง้เป็นผู้ ทุ่มเทแรงใจและ
แรงกายในการท างานอยา่งเต็มความสามารถ และปฏิบตัิงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมา
โดยตลอด การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่นายพร้อมพงศ์ ในครัง้นี ้เพื่อเป็นการตอบแทนความมุง่มัน่
ทุ่มเทในการท างาน และสร้างแรงจูงใจให้ท างานกบับริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างรายได้และผล
ก าไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึน้ในอนาคต 

   
   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เมื่อไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ มีผู้ที่ได้รับการ
จัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทัง้หมดที่ออกเสนอขายในครัง้นี เ้ป็น
รายบคุคล โดยในวาระนี ้คณุพีระพล คณุทดัธีร์ คณุพร้อมพงศ์ และบคุคลที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ถือเป็นผู้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษจึงไมม่ีสทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนน 
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   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่
กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ มีผู้ที่ได้รับการจดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SMT-WB ทัง้หมดที่ออกเสนอขายในครัง้นีเ้ป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน
เกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน คดัค้าน
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ดงันี ้

 
(1) นาย พีระพล วิไลวงศ์เสถียร ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WB จ านวน 3,000,000 

หน่วย คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ทัง้หมดที่จะจดัสรรในครัง้นี ้
ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย 243,800,328 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0014 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
(2) นาย ทัดธีร์ ขยิ่ม ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WB จ านวน 1,800,000 หน่วย คิดเป็น

ร้อยละ 10.59 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ทัง้หมดที่จะจดัสรรในครัง้นี  ้ ด้วยคะแนน
เสยีง 

เห็นด้วย 243,880,328 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0014 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
(3) นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WB จ านวน 1,100,000  

หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.47 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WB ทัง้หมดที่จะจดัสรรในครัง้นี ้
ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย 237,749,444 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0014 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 16 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี  
  

เมื่อที่ประชมุได้พิจารณาตามวาระการประชมุในหนงัสอืเรียกประชมุดงักลา่วข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ด าเนินการประชมุได้กลา่วตอ่ที่ประชมุวา่  นายสมนกึ  ไชยกลุ, นายพร้อมพงศ์  ไชยกุล และผู้

ถือหุ้นรายอื่นๆของบริษัทฯ ตามที่ปรากฎในสไลด์  ถือหุ้นรวมกันได้จ านวน 191,861,866 หุ้น  จาก
จ านวนหุ้นทัง้หมด 418,237,983 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 45.87 ถือวา่ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ี
บริษัทฯจ าหนา่ยได้ทัง้หมด  ได้ใช้สทิธิตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 105 วรรค 2  ร้อง
ขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น  ดงันี ้
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พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 4 ใหม่ 
เนื่องจากตามมติของที่ประชมุนีใ้นวาระท่ี 9  ได้มีมติให้แก้ไขเปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของ

บริษัทฯ  จากมลูคา่หุ้นละ 2.00 บาท  เป็น 1.00 บาท นัน้  แตป่รากฏวา่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
ข้อ 4 ได้ก าหนดมลูคา่หุ้นของบริษัทฯไว้  มีมลูคา่ หุ้นละ 2 บาท  ดงันัน้เพื่อไมใ่ห้มติของที่ประชมุนีใ้นวาระ
ที่ 9 ไมส่อดคล้องและขดัแย้งกบัข้อบงัคบั ข้อ 4 ของบริษัทฯ  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบั 
ข้อ 4  ของบริษัทฯใหมเ่ป็นดงันี ้

  ข้อ 4.    หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมีมลูคา่หุ้นละ 1 บาท  และเป็นหุ้นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น 
 
   หุ้นทกุหุ้นของบริษัทต้องช าระคา่หุ้นครัง้เดียวจนเต็มมลูคา่ 

 
   ผู้จองหุ้นหรือผู้ซือ้หุ้นจะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้ 
 

 หุ้นของบริษัทจะแบง่แยกมิได้  ถ้าบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไปถือหุ้นหรือจองซือ้ร่วมกนั  ต้องตัง้ให้
คนใดคนหนึง่ในบคุคลเหลา่นัน้เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น  แล้วแตก่รณี 

   
บริษัทอาจออกหุ้นกู้   หรือหุ้นกู้ แปลงสภาพ  หรือหุ้นบุริมสิทธิ  รวมทัง้หลกัทรัพย์อื่นใดตาม

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น  บคุคลใด ๆ  หรือประชาชน
ทัว่ไปได้  และการแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั  ให้ด าเนินการภายใต้
บงัคบับทบญัญตัิของกฎหมาย 
ผู้ด าเนินการประชมุในการนี ้ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนส ารองที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียน โดย
การนบัคะแนนเสยีงจะเป็นไปตามหลกัการท่ีได้แจ้งไว้เดิม คือ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะคดัค้านหรืองด
ออกเสียงโปรดลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และบริษัทฯจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดเพื่อสรุปผล 

 
ผู้ด าเนินการประชมุจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 4 ใหม่ และสอบถามว่ามี
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสยีง และมีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ เมื่อไม่มีจึง
ประกาศผลคะแนน     

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิ ให้แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบงัคบั ข้อ 4. ของบริษัทฯใหม่เพื่อให้

สอดคล้องและถกูต้องตรงตามมติของที่ประชมุนีใ้นวาระท่ี 9 เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้น  ตามที่ผู้
ถือหุ้นได้ร้องขอให้พิจารณาตามมาตรา 105 วรรค 2  แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 
2535 ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯข้อที่ 28 ดงันี ้

เห็นด้วย 238,700,623 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 97.8266 
ไมเ่ห็นด้วย 4,171,580 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   1.7096 
งดออกเสยีง 1,131,500 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.4637 
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ประธานในที่ประชมุ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัตา่งๆ โดยกรรมการและผู้บริหาร
ได้ตอบข้อซกัถามในเร่ืองตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้  

  
การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

1. นายชัญญา  ธนลาภเจริญ  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1.1 สอบถามเร่ืองจ านวนกรรมการของบริษัทฯ 

นายสมนกึ ไชยกลุ กลา่ววา่ คณะกรรมการบริษัทฯเดิมมี 9 ทา่น และจะมี 8 ทา่นนบัจากวนัประชมุนี ้
1.2 ขอแสดงความเห็นวา่ บริษัทฯ ควรมีจ านวนคณะกรรมการเป็นเลขคี่  

นายสมนกึ ไชยกลุ กลา่ววา่ จะน าข้อเสนอแนะนีไ้ปพิจารณา 
2. นายกิติศักดิ์  ธรรมปริพัตรา  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้

2.1  ตามที่สารจากประธานกรรมการแจ้งวา่ บริษัทฯเร่ิมมีก าไรในไตรมาสที่ 4 และจากแผนงานท่ีประธานเจ้าหน้าที่
บริหารได้น าเสนอนัน้ ขอสอบถามวา่จะสามารถท าให้บริษัทฯ ล้างผลขาดทนุสะสม จ านวน 128 ล้านบาทได้หรือไม ่
และจะมีก าไรประมาณเทา่ไร 
 นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า  ถ้าบริษัทฯท าได้ตามแผนงานที่วางไว้ บริษัทฯจะสามารถล้างผล
ขาดทุนสะสม และพลิกกลบัมาเป็นก าไรได้ภายในปีนี ้ ซึ่งหลกัการคือ การเพิ่ม Gross Margin และควบคุม
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารให้เทา่เดิม หรือลดลงไปอีก 

3. นายสมเกียรติ์  ประทุมมินทร์  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
3.1  ในปี 2559 นี ้บริษัทฯนา่จะสามารถล้างผลขาดทนุสะสมได้ และบริษัทฯ จะกลบัมามีก าไร หรือไม่ 

นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่  ในปีนีบ้ริษัทฯนา่จะมีผลประกอบการท่ีดี และให้ผลการด าเนินงาน 
แสดงผลก าไร 
3.2 ตามที่บริษัทฯจะมีการเสนอขายหุ้นกู้  จ านวน 1,500 ล้านบาท (วาระท่ี 8) จะท าให้ D/E Ratio เป็นเทา่ใด 

นายสมนกึ ไชยกลุ กลา่ววา่ บริษัทฯยงัไม่ได้มีการก าหนดจ านวน หุ้นกู้ที่จะออกว่าเป็นเท่าใด จึงยงัไม่ได้ 
ค านวณ D/E Ratio ไว้ ทัง้นีบ้ริษัทฯจะออกหุ้นกู้ เท่าที่มีความจ าเป็น ซึ่งหากบริษัทฯมีผลิตภณัฑ์ใหม่ที่ต้องผลิตคง
ต้องท าการซือ้เคร่ืองจกัรเพิ่ม อาจมีการใช้เงินจากการออกหุ้นกู้นีใ้นการขยายกิจการของบริษัทฯ 
3.3 บริษัทฯออกเสนอขายหุ้นกู้  1,500 ล้านบาท และท าการออกใบส าคญัแสดงสทิธิอีก เมื่อรวมเงินท่ีจะ 
ระดมทนุนีบ้ริษัทฯนา่จะได้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาท ใช่หรือไม ่

นายสมนกึ ไชยกลุ กลา่ววา่ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะมี
การก าหนดระยะเวลาการใช้สทิธิทกุไตรมาสของแตล่ะปีตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ คือ 3 ปี และจะน าเงินท่ี
ได้ไปจ่ายคืนหุ้นกู้  ทัง้นีจ้ านวนเงินท่ีระดมนัน้ไมไ่ด้เข้ามาพร้อมกนั  
3.4   จากการท่ีทา่นประธานกรรมการแจ้งวา่ Warrant สามารถใช้สทิธิได้ทกุไตรมาส แตเ่อกสารแนบที่ 5 ระบวุา่
สามารถใช้สทิธิได้ทกุ 6 เดือน ซึง่ข้อมลูควรจะต้องตรงกนัใช่หรือไม่ 

นายสมนกึ ไชยกลุ กลา่ววา่ มี 2 Warrant ซึง่มีระยะเวลาการใช้สทิธิทกุไตรมาส กบัทกุ 6 เดือน 
3.5   Wafer Dicing มี Margin ที่สงู หรือต ่า 

 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ Wafer Dicing มี Gross Margin ที่ดีมาก  
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4. นายพงศกร ไพศาลศุภชัย  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามวา่ จากการท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหารแสดงสไลด์
ลกูค้าที่จะเร่ิมด าเนินการ Mass Production ใน Q3 นัน้ มีการผลติลา่ช้าหรือไม่ 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ การผลติเป็นไปตามที่ได้น าเสนอ ปัจจบุนัยงัไมม่ีการลา่ช้า 
5. นายพงษ์ภัทร โชติสกุลรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า Solar Panel  ใน 1 ปีจะผลิตและขายอยู่ที่

เทา่ใด 
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า เร่ิมต้นจะผลิตประมาณ 40-60 เมกกะวตัต์ หลงัจากนัน้จะผลิต

เพิ่มขึน้เร่ือยๆตาม order ลกูค้า และบริษัทฯเตรียมพืน้ท่ีประมาณ 5 ไลน์ผลติ 
 
เมื่อที่ประชมุไมม่ีข้อซกัถามอยา่งใดอีก ผู้ด าเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานฯกลา่วปิดการประชมุ 

ประธานฯได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุการด าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ด้วยดตีลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 16.00 น. 

  
 
 

                                                            ลงช่ือ_________________________ประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุ 
                       (นายสมนกึ ไชยกลุ) 

 
ลงช่ือ _________________________ผู้บนัทกึรายงาน 

                            (นายยรรยงค์  สวสัดิ์) 
                             เลขานกุารบริษัทฯ 
                                                               รับรองรายงานการประชมุถกูต้อง 

 

 ลงช่ือ _________________________ ประธานกรรมการ       ลงช่ือ _________________________ กรรมการ 

                (นายสมนกึ ไชยกลุ)                                             (นายประสาท ยนูิพนัธุ์)   
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สิ่งท่ีสง่มาด้วย  3 

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

 

 

 

 

 

1. นางพูนพรรณ ไชยกุล 

 (อายุ 57 ปี)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

ตําแหน่งในบริษัทฯ : ไมมี่ 

เสนอผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้เป็น : กรรมการ 

การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพฯ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 131/2553 จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนหุ้น และสดัสว่นการ

ถือหุ้นในบริษัทฯ 

(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 59) 

: 0.81 

 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ 

: 6 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือปี 2553)  

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจด

ทะเบียนอ่ืน 

: ไมมี่ 

การดํารงตําแหน่งในกิจการ

อ่ืน 

: 
- ประธานกรรมการบริษัท คีย์ สตาร์ พร๊อพเพอร์ตี ้ จํากดั 

- รองประธานกรรมการบริษัท ทีเอม็พี ไรซ์ มิลล์ จํากดั 

- ประธานกรรมการบริษัท กลุภสัสรณ์ จํากดั 

- รองประธานกรรมการบริษัท ชีวา ไรซ์ จํากดั  

ตําแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั 

และ/ หรือ เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบริษัทอนัอาจก่อให้เกิด

ความขดัแย้งด้าน

ผลประโยชน์ 

: ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี

2559 ท่ีผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     4/6 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี:  1/1 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

ระหวา่งกรรมการด้วยกนั 

: เป็นคูส่มรสของ นายสมนึก ไชยกลุ ประธานกรรมการบริษัทฯ 

ประวติัการกระทําผิด

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่น

มา 

: ไมมี่ 
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2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 

 (อายุ 53 ปี)  
 
ต าแหนง่ในบริษัทฯ : ไมม่ี 
เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปริญญาเอก Ph.D. (Finance), University of Mississippi 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จ านวนหุ้น และสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 59) 

: ไมม่ี 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัทฯ 

: 5 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเมื่อปี 2554) 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัท
จดทะเบยีนอื่น 

: - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอ็บซอร์แบนท์ จ ากัด 
(มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการ
อื่น 

: - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากดั 

- รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั 
และ/ หรือ เก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบริษัทอนัอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี
2559 ที่ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบริษัท:    6/6 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี:  1/1 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการด้วยกนั 
 
 

: ไมม่ี 
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ประวตัิการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่
ผา่นมา 
 
 

: ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 

 3, ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ 

 (อายุ 44 ปี)  

ต าแหนง่ในบริษัทฯ : ไมม่ี 
เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปริญญาเอก Ph.D.(Finance) Schulich School of Business,York 

University,Canada 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accrediation Program (DAP) รุ่นท่ี 90/2554 จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
จ านวนหุ้น และสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 59) 

: ไมม่ี 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัทฯ 

: 5 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเมือ่ปี 2554) 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัท
จดทะเบยีนอื่น 

: - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั(มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการ
อื่น 
 

: - ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานการเงิน คณะอนกุรรมการวินิจฉยัการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- รองศาสตราจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั 
และ/ หรือ เก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบริษัทอนัอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี
2559 ที่ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบริษัท:    6/6 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี:  1/1 
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ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการด้วยกนั 

: ไมม่ี 

ประวตัิการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่
ผา่นมา 

: ไมม่ี 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระด าเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้ น
รายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด คือมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม
คน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 
ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่ท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า 
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมลูค่า
รายการตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาท ขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะ
ต ่ากวา่ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อย
กวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา 

 กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

 ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีป่รึกษากฏหมาย 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้
อยา่งอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อม
ระบขุนาดของรายการด้วย(ถ้าม)ี 
 

 
 

ไมม่ี 
 

ไมเ่ป็น 
ไมเ่ป็น 
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สิ่งที่สง่มาด้วย  4 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เฉพาะข้อที่ขอแก้ไข ในข้อ (15) ข้อ 27 และ ข้อ (37) 
 

ตามที่บริษัทฯได้จดทะเบียนวตัถุประสงค์ไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ านวน 38 ข้อ นัน้  
บริษัทฯมีความจ าเป็นต้องแก้ไขวตัถปุระสงค์เดิมที่มีอยู่แล้ว ในข้อ (15) ข้อ (27) และ ข้อ (37) ให้ครอบคลมุถึงการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งครบถ้วน ดงันี ้

 

ข้อ (15)    (เดมิ) 
ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เภสชัภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ เคร่ืองมอืแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ยาบ ารุงพชืและสตัว์ทกุชนดิ 

              (ใหม)่ 
ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ ยา ยารักษาโรค เภสชัภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ยาบ ารุงพืชและสตัว์ ทกุชนิด 

 

 

ข้อ (27)    (เดมิ) 
ประกอบกิจการผลิต ประกอบ และจ าหน่ายเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 

ชิน้ส่วน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเคร่ืองประดิษฐ์ส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 

เคร่ืองรับ-สง่วิทย ุอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม เคร่ืองมือทดสอบ รวมทัง้ชิน้สว่น อะไหล ่และ

วสัดอุปุกรณ์ การซอ่มแซม ประกอบสนิค้าดงักลา่ว 

              (ใหม)่ 
ประกอบกิจการค้า ผลติ ประกอบ และจ าหนา่ยเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 

ชิน้ส่วน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเคร่ืองประดิษฐ์ส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 

เคร่ืองรับ-สง่วิทย ุอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม รวมทัง้ แผงโซลาร์ เคร่ืองมือทดสอบ รวมทัง้

ชิน้สว่น อะไหล ่และวสัดอุปุกรณ์ การซอ่มแซม ประกอบสนิค้าดงักลา่ว  

 

ข้อ (37)    (เดมิ) 
ประกอบกิจการ น าเข้าและสง่ออก เพื่อจ าหนา่ยและติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆที่เก่ียวข้องกบั

การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังานทดแทนทกุประเภท  

              (ใหม)่ 
ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ น าเข้าและสง่ออก เพื่อจ าหนา่ยและตดิตัง้วสัดอุปุกรณ์

ตา่งๆทีเ่ก่ียวข้องกบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังานทดแทนทกุประเภท  
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สิ่งที่สง่มาด้วย  5 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้  แต่
ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุและเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจั งหวัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจกัร 

ข้อ 29. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่

ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่น ๆ 

 
การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน 
 ข้อ 26. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชุมก็
ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด  ณ ที่ประชุม ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะ
เข้าประชมุ  

ข้อ 27. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือ
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หุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี 
หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน 

ข้อ 28. ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคัญ 

การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั 
  (จ)  การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
  (ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 
 
คุณสมบตัิของกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
ด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

ให้กรรมการแจ้งให้ทราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่า โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ที่
บริษัทท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบจุ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลง
ในระหวา่งรอบปีบญัชี 

ข้อ 12. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง      
ชีข้าด 

ข้อ 13. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะ
ออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจ
ถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิ ซึ่ งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่
จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
 
การจ่ายเงนิปันผล  

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่าม
มิให้แบง่เงินปันผล 

เว้นแตเ่ป็นกรณีของหุ้นบริุมสทิธิที่ข้อบงัคบัระบไุว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้

ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบีย้แก่
บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ได้กระท าภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 37. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 6 

เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน  
 

เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1  กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
ให้แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการ
เปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย  

1.2  กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมนี  ้ (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้

กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและได้ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  
(ข)  ส าเนาเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้ น ตามข้อ 1.1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนา

ถกูต้อง  
 (ค)  แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1.1  

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1  กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

(ก)  แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1.1  
(ข)  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งได้ลงนามรับรองความถกูต้องโดย

ผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

2.2 กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

 (ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมนี ้(แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้
กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบ
ฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ   

(ข)  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งได้ลงนามรับรองความถกูต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

 (ค)  ส าเนาเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง  

(ง) แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1.1  
 
3. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

(ก) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 2.1 หรือ 2.2  
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(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม  
1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้ นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็น

ผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  

Custodian  

ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน
นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
 

การมอบฉันทะ  

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก าหนดไว้ 
(ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550) จ านวน 3 แบบ ดงันี ้ 

 • แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน  
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  

 • แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (สามารถ download ได้ที ่www.starsmicro.com) 

 
วิธีการมอบฉันทะ 
กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี  ้ 

1.  เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้ 

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  
1.2  ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ 
แบบ ข. หรือ แบบ ค.)  

2.  มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ตามที่บริษัทฯได้เสนอไว้ในหนงัสือเชิญประชุมนี ้คือ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียด
ของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือท าเคร่ืองหมาย  หน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบไุว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  

3.  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  
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4.  สง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) มายงับริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ ภายในวันพุธที่ 26 

เมษายน 2560 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกรณีน ามาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ  

 

 * กรณี ที่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดส่ง
หนงัสือมอบฉันทะ เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ทางโทรสาร 035-221-778 (ติดต่อ
สอบถามนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 035-221-777 ตอ่ 313)   

  

ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้  
และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่าจ านวนที่ตน
ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้นตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค.  
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ก่อนเร่ิมการประชุม ตัง้แต่เวลา 13.00 น.   
เป็นต้นไป ในวนัพฤหสับดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ สิง่ที่สง่มาด้วย 9  
 
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น  

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  
วาระทั่วไป  
1. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยบตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่ง

หุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่
เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแต่เป็นการ
ออกเสยีงของ Custodian)  

2.  กรณีมอบฉนัทะ  
2.1  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  

2.2  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบ
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ  รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 
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วาระเลือกตัง้กรรมการ  
ส าหรับวาระการเลอืกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 12 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนน
เสยีงเทา่กบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้นและก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป  

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานในที่ประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้ 
1.  ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถาม

ความเห็นจากที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  
2.  เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นแล้ว ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท าเคร่ืองหมาย  ในบตัร

ลงคะแนน โดยลงคะแนนตามความเห็นเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian 
ที่ในหนงัสอืมอบฉนัทะก าหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้  

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ  

 กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะต้องเป็นไป
ตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อน
การลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว  
1.  หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด  
2.  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ 

และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้   
เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ  

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  
ประธานในที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม  โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนน
เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และจะแจ้งผลการนบั
คะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ  
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สิ่งที่สง่มาด้วย 7 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 
 
 
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์    
      
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
อาย ุ70 ปี 
 
ที่อยูต่ิดตอ่ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ :     
วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
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            สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

                                                                                                                          
 

                                                                                                                          
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

                เขียนที.่............................................................................ 
       วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. .................... 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาต.ิ...................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์........................................ 
 (2)      เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ้
                      หุ้นสามญั………………………………หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  (1) ....................................................................อาย.ุ..............ปี  อยูบ้่านเลขท่ี.................................... 
ถนน....................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 
  (2)  รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ อาย ุ70 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
  
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

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

                                           (                                                          ) 

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

                                          (                                                          ) 

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

                            (รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์)    
หมายเหตุ:   
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์มีสว่นได้เสยีในวาระ 6  
 


 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 



52  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560   

 

 

   
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   

 
เขียนที…่…………………………………………………………..                   

                          วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. ............................. 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาต.ิ...................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์........................................ 
 (2)      เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ้
                      หุ้นสามญั………………………………หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1) .....................................................................อาย.ุ..............ปี  อยูบ้่านเลขท่ี.................................... 
ถนน....................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 
  (2)  รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ อาย ุ70 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
  

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัพฤหัสบดทีี่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล  

แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

               2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี   
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง  

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปัน  
ผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2559  

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

          เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย                     งดออกเสยีง  
                           การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
         1. นางพูนพรรณ ไชยกุล 
      เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

       2. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 
       เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

         3. ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ 
       เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง  

หมายเหต ุ:  รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการผู้ รับมอบอ านาจมีสว่นได้เสียในวาระนี ้

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ   
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
  วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง  
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 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน
กรณีที่ท่ีประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง
หรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

                                        (                                                          ) 

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

                                         (                                                          ) 

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

                                      (รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์) 
 

       หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข.  
 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพฤหัสบดทีี่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจกิ 2 ชัน้ 2 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึ
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย    

วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เหน็ด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เร่ือง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 (ส าหรับผู้ถอืหุ้นต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) 
 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 
เขียนที…่…………………………………………………………..                   

                          วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. ............................. 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาต.ิ...................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์........................................ 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ............................................................................  
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ้
                      หุ้นสามญั………………………………หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………เสยีง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 
  (1) .....................................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ้่านเลขท่ี.................................... 
ถนน....................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 
  (2)  รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ อาย ุ70 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
   
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล  

แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
   มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
   หุ้นสามญั..................................... หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................เสยีง 
  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด................................................. เสยีง 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 

                 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 


 



  57 

 

 

 

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
               2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี   

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
    วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงนิก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงนิ 
             ปันผล  ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2559   
       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

  เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
                           การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
  1. นางพนูพรรณ ไชยกุล 

       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
   2.    รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
   3.    ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ 
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 

หมายเหต ุ:  รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการผู้ รับมอบอ านาจมีสว่นได้เสียในวาระนี ้

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่
เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
ลงช่ือ..........................................................ผู้มอบฉนัทะ 

      (                                                          ) 

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

      (                                                          ) 

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

              (รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์) 

 

 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็น

ผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน และ  (2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับ
อนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดีที ่27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2  
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ หลกัสี ่กรุงเทพมหานครหรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย    
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
      เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
      เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
      เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
     เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 9 

แผนที่สถานท่ีจัดประชุม 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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