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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

        วนัท่ี 2 เมษายน 2561 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

2. รายงานประจ าปี 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมลูประกอบการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการอิสระ 

4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
5. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) 
        ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
6. สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) 
7. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
8. เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ  ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะและการลงทะเบียน 
9. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
10. หนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. 
11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

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

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2561 ในวนัจนัทร์ที่  30 เมษายน  2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 
2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 



2  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561      

 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

ความเป็นมา  บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปีที่
ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 (ในรูปแบบแผ่นบนัทึกข้อมูล CD-ROM) ที่ได้จดัสง่ให้กับผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
และการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไมต้่องออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
 รายงานของผู้สอบบัญชี   

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัท า
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจดัให้มีการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณา
อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน รวมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระส าคญั  จากงบเฉพาะกิจการ 
และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้ดงันี ้  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สนิทรัพย์รวม 2,881 2,868 ล้านบาท 
หนีส้นิรวม 1,657 1,648 ล้านบาท 
รายได้รวม 1,901 1,838 ล้านบาท 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (547) (573) ล้านบาท 
อตัราสว่นก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (0.653) (0.685) บาท/หุ้น 

 
โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 
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วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับ 
    ผลการด าเนินงานของปี 2560  

ความเป็นมา  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนนัน้ ซึ่งจากงบก าไร
ขาดทนุของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีผลการด าเนินงาน 
(ขาดทนุ) สทุธิประมาณ (547) ล้านบาท บริษัทฯจึงไม่สามารถจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในปี 
2560 ได้ นอกจากนี ้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 36. ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีขาดทนุ
สะสมอยู ่ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯยงัคงมีขาดทนุสะสมคงเหลืออยู่ ดงันัน้บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ได้ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณา
อนมุตัิงดจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 
2560 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 13 ก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปีในอตัราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ ซึง่ในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายสมนกึ ไชยกลุ         กรรมการ 
2. นายประสาท ยนูิพนัธุ์    กรรมการ 
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้น าเสนอกรรมการทัง้ 3 ท่าน ให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 อนมุตัิแตง่ตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 

1. นายสมนกึ ไชยกลุ         กรรมการ 
2. นายประสาท ยนูิพนัธุ์    กรรมการ 
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณากลัน่กรองกรรมการ
ทัง้ 3 ทา่น แล้วเห็นวา่ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี 
มีประวตัิการท างานที่โปร่งใส รวมทัง้ได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนกุรรมการได้เป็น
อยา่งดีตลอดมา จึงมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
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นอกจากนี ้กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า บุคคลที่เสนอช่ือให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  
โดยข้อมลูและประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 12 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
ความเป็นมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ อนัประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดบัความรับผิดชอบ ประสบการณ์ รวมทัง้การสร้าง
แรงจูงใจในการท างานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน
แล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเทา่กบัปี 2560 โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้
 

 ต าแหนง่ คา่ตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

เบีย้ประชมุ  
(บาท/คน/ครัง้) 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 36,000 5,000 

กรรมการ 30,000 5,000 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

*สทิธิประโยชน์อื่นๆ -ไมม่ี- 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เท่ากับปี 
2560 ตอ่ไป จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ตามที่น าเสนอข้างต้น 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุ 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อ
พิจารณาน าเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน    
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 เนื่องจากมีความเห็นวา่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษัทที่
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชี ตลอดจนมีเครือขา่ยครอบคลมุและเป็นท่ียอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะ
ท าให้มาตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ อยู่ในระดบัสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบ
บญัชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักลา่วแต่อย่างใด โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2561 
จ านวน 1,945,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 120,000 บาท และมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้ 
นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 ซึ่งผู้สอบบญัชีดงักลา่ว
จะตรวจสอบบญัชีของบริษัทยอ่ยด้วย 
(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แต่ปี 2557-
2560 สว่นนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2560)  
             (หนว่ย: บาท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 
 - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 1,945,000 1,825,000 

 
เพิ่มขึน้จากปี 2560  
จ านวน 120,000 บาท 

 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส  
   (STARS USA) 

105,000 105,000 

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

รวม 305,000 455,000 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2561 และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่น าเสนอข้างต้น 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 
 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38. 
ความเป็นมา (ข้อ 24.)  สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสัง่ที่ 21/2560 ให้แก้ไข
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ในมาตรา 100 ในเร่ืองเก่ียวกบัการเรียกประชมุวิสามญัโดยผู้ ถือ
หุ้น 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24. ถกูต้องและสอดคล้องตามกฎหมาย
ที่แก้ไขข้างต้น จึงขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ข้อ 24. ใหมด่งันี ้

ข้อ 24. (เดิม)  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4
เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่
น้อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย
กวา่ 1 ใน 10  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอื ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอื
ดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

(ใหม)่   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน 
นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้ ให้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั 
นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมตามที่ผู้ ถือหุ้นร้องขอภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง    
ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ 
ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุม และ
อ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด 
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั ข้อ 27. ผู้ ถือหุ้นตามวรรค
สามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุครัง้นัน้ให้แก่บริษัทฯ 

 
ความเป็นมา (ข้อ 38.) สบืเนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลีย่นแปลงโลโก้ของบริษัทฯใหมเ่พื่อให้มคีวามทนัสมยัและ      
บง่บอกถงึพฒันาการและศกัยภาพของบริษัทฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อท าให้ลกูค้าและสาธารณชนโดยทัว่ไปเมื่อเห็นโลโก้ของบริษัทฯ 
สมัผสัได้ถึงความทนัสมยั มีพฒันาการและศกัยภาพของบริษัทฯได้ชดัเจนยิ่งขึน้ จึงขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯแก้ไขเพิ่มเตมิ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38. ด้วยเพราะข้อบงัคบั
ดงักลา่วได้ก าหนดรูปลกัษณ์ตราประทบัของบริษัทฯไว้ โดยแก้ไขดงันี ้
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ข้อ 38.  (เดิม)  ตราประทบัของบริษัทฯเป็นดงันี ้                      ข้อ 38. (ใหม)่  ตราประทบัของบริษัทฯเป็นดงันี ้
 

 
 

 

 

 

การลงมติ   วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ    
ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน  
ความเป็นมา เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ให้การสนบัสนนุบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน รวมถึง
บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องระดมทนุมาเพื่อใช้เป็นเงินหมนุเวยีนภายใน ส าหรับการด าเนินงาน และ/หรือใช้ส ารอง
ส าหรับการช าระคืนเงินกู้ ยืมในอนาคต บริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากจ านวน 
1,020,771,159 บาท เป็น 1,229,890,150 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ จ านวน 209,118,991 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้
ที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิ่มทนุ (F 53-4) (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม ่ดงันี ้
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน

จ านวน 
1,229,890,150 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านแปด

แสนเก้าหมื่นหนึง่ร้อยห้าสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,229,890,150 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านแปด
แสนเก้าหมื่นหนึง่ร้อยห้าสบิหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00  บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น    

 หุ้นสามญั 1,229,890,150 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านแปด
แสนเก้าหมื่นหนึง่ร้อยห้าสิบหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 1,020,771,159 บาท เป็น 1,229,890,150 บาท โดยการออกหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุใหม ่จ านวน 209,118,991 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนมุตัิให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน  
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 



8  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561      

 

 
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 

ความเป็นมา จากการที่บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในวาระท่ี 9  จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ใหม ่จ านวนไมเ่กิน 209,118,991 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ณ ปัจจบุนั)เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ครัง้ที่  2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุป
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) 

อนึง่ เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่  ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนงัสือนดั
ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น     
บริษัทฯ ได้จดัเตรียมสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตดัสินใจในการพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุใหม่ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) (สิง่ที่สง่มาด้วย 6) 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 
เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจน
การแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ 
และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน   ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ จ านวนไม่เกิน 209,118,991 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอ านาจ ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่  2             

(SMT-W2) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 
ความเป็นมา สบืเนื่องจากวาระท่ี 9 การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และวาระท่ี 10 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุใหมข่องบริษัทฯ ท่ีได้น าเสนอข้างต้น  บริษัทฯจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) จ านวนไมเ่กิน 209,118,991 
หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งต่อไปนีจ้ะ
เรียกว่า “ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2”) ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-
W2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) ซึง่ใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ใน
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ราคาการใช้สทิธิเทา่กบั 2.10 บาทตอ่หุ้น และใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 มีอาย ุ2 ปี นบัจากวนัท่ีออกเสนอขาย 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 
(SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 (Record Date) ในวนัที่ 9 
พฤษภาคม 2561  

ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ มีอ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง ราคาและอตัราการใช้สทิธิ การจดัสรร และวนั
ออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตแุหง่การออกหุ้นสามญัใหมเ่พื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 ตามที่
เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-
W2 การน าใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 และหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SMT-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขอ
อนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอื่น 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณา
อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) จ านวนไมเ่กิน 
209,118,991 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า     
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 
(SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (สิ่งที่สง่มาด้วย 5) รวมถึงการมอบอ านาจ ดงั
รายละเอียดตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

  
วาระที่ 12  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
  

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 
2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 13.00 น. ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ตน สามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในสิง่ที่สง่มาด้วย 9 

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและ  
ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 
สว่นหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.starsmicro.com   
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ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ  ภายในวนัศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 โดย
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนงัสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม   
ผู้ ถือหุ้นด้วย 

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ท่าน
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะน าแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมนี )้ และ
หนงัสอืมอบฉนัทะมาแสดง เพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ ในวนัประชมุดงักลา่วข้างต้น 

นอกจากนี ้เพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.starsmicro.com) เป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจาก
บริษัทฯ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

 
(นายยรรยงค์  สวสัดิ์)    

 เลขานกุารบริษัทฯ                                                                                     
 โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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สิ่งที่สง่มาด้วย  1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 
 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์         
คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 นางกลุกนิษฐ ค าศิริวชัรา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการประชมุ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บดันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้
ด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 213 ราย ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 507,638,260 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 60.6877 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 836,475,966 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิด
การประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเพิ่มขึน้จึงรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 251 รายถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 
532,472,944 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 63.6567 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ) 

นายยรรยงค์ สวสัดิ์ เลขานกุารบริษัทฯ ได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย
อิสระ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 
กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ จ านวน 7 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. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

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

คา่ตอบแทน 
7. ศาสตราจารย์ 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  2 ทา่น 
1.    นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
2.    นางสาวอารดา พนัตาวงษ์ 
 
ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน 2 ทา่น  
1. นายคเณศ ศรีศภุอรรถ 
2. นางสาวปณุฑริกา ฉายะภตูิ 
 
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน 2 ทา่น 
1.    นางกลุกนิษฐ ค าศิริวชัรา  
2.    นางสาวพรพิไล โกศลประภา 
 
เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน 2 ทา่น 
1.    นายธนากร ชยัพิทกัษ์สมบตัิ 
2.    นางสาวสวรรณญา แย้งบตุร 
 
บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและตรวจ

นบัผลการลงคะแนนเสยีงร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนัน้ เลขานกุารบริษัทฯ กลา่วเรียนเชิญนายสมนึก 
ไชยกลุ ประธานกรรมการ ซึง่เป็นประธานในท่ีประชมุกลา่วเปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  และกลา่วเปิดการประชมุ จากนัน้ได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ 
ค าศิริวชัรา ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการประชมุตามวาระการประชมุ และก่อนเร่ิมด าเนินการประชุม 
นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
1.  การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่

หรือรับมอบฉนัทะมา 
2.  ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ ทัง้นีใ้นการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้

นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด 
3.  ในระหว่างการประชุมผู้ด าเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม ่      

ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ผู้ด าเนินการประชุมจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่าผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านมีมติเป็น เอกฉนัท์อนมุตัิ
ตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ด าเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง 
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมายถกู  ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการใน
บตัรลงคะแนนเสยีงที่แจกให้และขอให้ชมูือขึน้ เพื่อให้พนกังานของบริษัทฯ เก็บบตัรมานบัคะแนน ส าหรับผู้ที่ไม่คดัค้านหรือไม่
งดออกเสยีง จะถือวา่อนมุตัิตามวาระท่ีเสนอและไมต้่องลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เห็น
ด้วย และ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

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

6.  ผู้ด าเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่
นบัได้จะเป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระ
จะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

7.  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
- วาระที่  6 ต้องได้ รับอนุมัติ ด้ วยคะแนนเสียง ไม่ต ่ ากว่า  2 ใน  3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
- วาระที่ 8 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
- วาระที่ 2  เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมต้่องลงมติ  

8.  กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งช่ือและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมลูให้
บริษัทฯ 

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่วด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 
 

 ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 26 
เมษายน 2559 โดยบริษัทฯได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดงักล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วัน
ประชมุ และได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามข้อ
สงสยัและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว  

   เมื่อไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่วและไมม่ีการซกัถามอย่าง
ใด ผู้ด าเนินการประชมุเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 

26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
  

เห็นด้วย 515,541,733 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
 

ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ รายงานความ
คืบหน้าเก่ียวกบัการจดัท าแผนการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 
ประธานกรรมการ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งสนบัสนุนให้

บริษัทจดทะเบียนจดัท าแผนการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่  ผมขอเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้า
ของนโยบายและการด าเนินการเก่ียวกับการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ดงันี ้แม้ว่าบริษัทฯ ยงั
ไมไ่ด้เข้าร่วมลงนามการตอ่ต้านการทจุริตอย่างเป็นทางการ  แต่บริษัทฯก็ได้ก าหนดนโยบายการต่อต้าน
การทจุริต และแนวทางปฏิบตัิในการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ และได้เผยแพร่เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 34 ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ 
ไมไ่ด้รับการร้องเรียนเร่ืองการกระท าผิดด้านการทจุริต หรือการกระท าผิดจริยธรรมใด 

 
จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุ ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯตามที่ได้
เสนอไว้ในรายงานประจ าปี 2559 และกล่าวเรียนเชิญ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชมุรับทราบ  

 
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนือ้หาในการน าเสนอมี

สาระส าคญั 2 เร่ืองดงันี ้       
1) 2016 Performance Summary 
2) 2017 Business Plan and Outlook 

 
  

 
 
 
 
 
 

2016 Performance Summary  
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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) 
 
                       Cost Reduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ได้สรุปภาพรวมของโครงการ Cost Reduction ที่ส าคญัของปี 2016 

ซึง่จากความร่วมมือของพนกังานบริษัทฯสามารถประหยดัได้เป็นจ านวนเงินประมาณ 133 ล้านบาท จาก
จ านวน 111 โครงการ บริษัทฯ ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก ผลที่ส าคญัของการด าเนินโครงการ คือ 
การท่ีบริษัทฯ มี Gross Margin ที่ดีขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัคงจะด าเนินโครงการนีอ้ยา่งตอ่เนื่อง  

 
Product Mix Change 
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นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงานว่า บริษัทฯ มียอดขายของปี 2016  ลดลงเมื่อเปรียบเทียบ

กบัปี 2015 แตก่ลบัมีก าไรเบือ้งต้น (Gross Profit) ท่ีเพิ่มขึน้ ดงันี ้ 
ปี 2015 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการประมาณ 7,562 ล้านบาท มีก าไรขัน้ต้น 

(Gross margin) ประมาณ 117 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6 รายได้หลกัมาจากกลุม่ผลติภณัฑ์ WD 
ปี 2016 บริษัทฯ มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางด้านรายได้จากการขายไปค่อนข้างมาก กลุม่

ที่เติบโตขึน้มาเป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ IC Packaging และ Wafer Dicing  โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
และบริการประมาณ 3,468 ล้านบาท มีก าไรขัน้ต้น (Gross margin) ประมาณ 248 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 7.1 (หลงัหกัส ารองการด้อยคา่ของทรัพย์สนิ 56)  ล้านบาท 

 
New Customer 

  นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงาน New Customer ที่บริษัทฯหาได้รวมจ านวน 11 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financial Summary 
  ปี 2016 บริษัทฯ มีตวัเลขทางการเงินท่ีส าคญั ดงันี ้
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2017 Business Plan and Outlook 
   

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงานกลยทุธ์ ส าหรับปี 2017 ดงันี ้
 
 
 
 
 

Cost Reduction 
 
 
 
 

  Outlook: Cost Reduction ส าหรับปี 2017 บริษัทฯ ก าหนดเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 120 ล้านบาท  
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Financial Plan 
Outlook: Sales ส าหรับปี 2017 บริษัทฯ ก าหนดเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 3,407 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียง
กบัปี 2016 โดยประมาณการก าไรขัน้ต้น (Gross margin) ที่ประมาณ 19-22%  โดยจะมี Value Added 
ไมต่ ่ากวา่ 1,600 ล้านบาท โดยจะควบคมุคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารให้เพิ่มขึน้น้อยที่สดุ 
 
ประมาณการปี 2017 บริษัทฯ นา่จะมตีวัเลขทางการเงินท่ีส าคญั ดงันี ้
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Business Unit Outlook 
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงาน Outlook ของแตล่ะ Business Unit โดยกลุม่ IC 

Packaging มีปริมาณการผลติ (Volume) สงูกวา่ปี 2016 ประมาณร้อยละ 45 โดยเป็นการเพิ่มปริมาณ
การผลติ (Volume) ของลกูค้ารายปัจจบุนั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการหาลกูค้ารายใหม่ ซึง่ปัจจบุนัอยู่
ระหวา่งท า RFQ (Request For Quotation) และ Sample build กบัลกูค้ารายใหม ่
อีกจ านวน 3 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับ Wafer Dicing นัน้ มปีริมาณการผลติเพิ่มขึน้จากปี 2016 ประมาณ 50% โดยเป็นการเพิ่ม
ปริมาณการผลติจากลกูค้ารายปัจจบุนั และรายใหมร่ายหนึง่ ซึง่มี Forecast  ปริมาณการผลติเพิ่มสงูขึน้
เร่ือยๆ ในแตล่ะไตรมาส นอกจากนีปั้จจบุนับริษัทฯ มีลกูค้ารายใหม ่4 ราย โดยลกูค้ารายใหม ่2 ราย มี
การท า Sample build และอีก 2 ราย อยูร่ะหวา่งท า RFQ (Request For Quotation) 
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ส าหรับ Optics ปัจจบุนัลกูค้า 2 รายแรก ในไตรมาสที่ 1 ปี 2017 บริษัทฯ มีรายได้ประมาณ 40 
ล้านบาท ซึง่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ไปเร่ือย ๆ นอกจากนีย้งัมีลกูค้ารายใหมอ่ีก 4 ราย ที่อยูร่ะหวา่งการท า 
Sample build  ซึง่คาดวา่ในปี 2017  บริษัทฯ จะมีรายได้จากกลุม่ผลติภณัฑ์ Optics ประมาณ 300 ล้าน
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

ในสว่นของ Solar Panel เนื่องจากลกูค้ามีการเปลีย่นแปลง Design จึงท าให้การผลติมีความ
ลา่ช้าจากแผนการท่ีวางไว้ ซึง่ปัจจบุนั Product ได้ผา่นการท า Qualification แล้ว โดยเร่ิมมกีารผลติแล้ว
เมื่อต้นเดือนเมษายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

ในสว่นของ Box Build ยงัมกีารผลติช้ากวา่แผนการผลติที่วางไว้ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการติดตาม
ค าสัง่ผลติจากลกูค้า โดยคาดการณ์วา่ในปี 2017จะมีรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ Box Build ประมาณ 
400 ล้านบาท และปัจจบุนัมีลกูค้าใหม ่3 ราย ท่ีอยูร่ะหวา่งการท า Sample build 
New Customer 

ส าหรับเป้าหมายของลกูค้ารายใหม่ ในปี 2017 คาดว่าจะมีลกูค้ารายใหม่เพิ่มขึน้อีกอย่างน้อย 
7 ราย โดยในปี 2014 รายได้หลกัของบริษัทฯ จะมาจากกลุม่ผลิตภณัฑ์ Hard Disk Drive แต่ในปัจจุบนั
บริษัทฯ มีลูกค้าที่หลากหลายและได้มีการกระจายตัวของลูกค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มากขึน้ 
โดยเฉพาะในกลุม่ของ Communication, Advanced Consumer และ IOT ที่มีการเติบโตที่ดีขึน้  
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  หลงัจากจบการรายงาน ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 

 
  การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

1. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1.1 บริษัทฯมีการวเิคราะห์ หรือมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดหนีส้ญูของลกูค้า

อยา่งไร  เนื่องจากบริษัทฯเร่งหาลกูค้ารายใหม่ 
 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า เนื่องจากบริษัทฯพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่เพียงไม่ก่ี
ราย บริษัทฯจึงมีความจ าเป็นต้องเร่งหาลกูค้ารายอื่น เพื่อป้องกันความเสี่ยง ปัจจุบนัผล
ประกอบการของบริษัทฯดีขึน้มาก และบริษัทฯได้เรียนรู้และออกนโยบายส าคญัขึน้มาเพื่อ
ป้องกนัปัญหาของลกูค้า ทัง้เร่ืองของนโยบายการจดัเก็บ หรือนโยบายการจ่ายช าระเงินก่อน
ลว่งหน้า เพื่อป็องกนัความเสีย่งที่จะเกิดหนีส้ญูในอนาคต ทัง้นีบ้ริษัทฯจะด าเนินการในเร่ือง
ของการพิจารณาเครดิตของลกูค้า และการพิจารณาคดัเลอืกลกูค้าอยา่งรัดกมุตอ่ไป  

1.2 ลกูหนีร้ายที่บริษัทฯตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสูญนัน้ รวมอยู่ในลูกค้ารายใหม่ 11 รายที่ได้
น าเสนอในสไลด์ หรือไม ่
 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ ไมร่วมอยูใ่นลกูค้ารายใหมท่ี่บริษัทฯได้น าเสนอไป 

1.3 ตามที่บริษัทฯน าเสนอ เร่ืองการลดต้นทนุของบริษัทฯนัน้ ลดในเร่ืองใด 
 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า การลดต้นทนุหลกัๆ คือเร่ืองของวตัถดุิบ โดยหา
วตัถดุิบที่ราคาถกูลง และลดปริมาณการใช้ โดยยงัคงรักษาคณุภาพการผลิตไว้ได้ นอกนัน้
เป็นการลดคา่สาธารณปูโภค คา่น า้ คา่ไฟ ซึง่บริษัทฯได้รับรางวลั Thailand Energy Award 
ร่วมกบับริษัทใหญ่ๆหลายบริษัท ส่วนเร่ืองของการลดพนกังานไม่ได้อยู่ในเร่ืองของการลด
ต้นทนุนี ้

1.4 ธุรกิจ EMS นัน้มีคู่แข่งในตลาดจ านวนมาก ซึ่งบริษัทฯที่จะอยู่ในตลาดได้จะต้องมี    
ความสามารถในการแข่งขนัสงู คณุภาพต้องดี  และบริษัทในประเทศไทยก็มีหลายบริษัทที่
ประกอบการผลติ EMS ฉะนัน้การที่บริษัทฯเปลี่ยนการผลิตจากที่เน้น Hard Disk Drive มา
เป็นผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ไมเ่คยท ามาก่อน สอบถามวา่ บริษัทฯจะดงึลกูค้ารายใหม่ที่หามาได้ทัง้ 
11 รายนัน้ ให้อยูก่บับริษัทฯได้อยา่งไร 
 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯมีกลยุทธ์ในการแข่งขันในเร่ืองของ       
(1) Cost โดย pricing competitive คือการลดต้นทนุอยา่งตอ่เนื่อง (2) Quality คือ คณุภาพ
ต้องดี และ (3) Delivery การสง่มอบต้องตรงเวลา นอกจากนี ้บริษัทฯยงัเน้นผลิตภณัฑ์ที่มี 



22  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561      

 

Margin ดี มี Value Added ที่ดี และใช้ High Skills เนื่องจาก Technology และ Skills ของ
พนกังานเป็นสิง่ส าคญัในการผลติ     

 
2. นายโอฆวัจน์ ทรงก าพล ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้

2.1    ส าหรับยอดหนีท้ี่มีการตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูไว้ บริษัทฯ จะสามารถตดิตามหนีค้ืนกลบัมา
ได้หรือไม ่และสามารถตามหนีไ้ด้ ภายในปีนี ้หรือไม ่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ กรณีนีศ้าลนดัเพื่อท าการไกลเ่กลีย่ เร็วๆนี ้โดย
บริษัทฯ จะท าการเจรจากบัลกูหนีเ้พื่อให้ได้รับการช าระหนีท้ัง้หมดโดยเร็วที่สดุ 

2.2      ส าหรับยอดหนีท้ี่มกีารตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูไว้ บริษัทฯ จะถกูให้มีการตัง้ส ารองหนี ้
           สว่นท่ีเหลอืทัง้หมดในปี 2017 นี ้หรือไม ่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่  คาดวา่ภายในอีก 2-3 เดือนตอ่จากนี ้น่าจะสรุป
ได้ว่าจะต้องตัง้ส ารองหนีส้ว่นที่เหลือเพิ่มอีกหรือไม่ ทีมกฎหมายของบริษัทฯท างานอย่าง
เต็มที่ในการติดตามหนีด้งักลา่ว ซึง่หากมีความคืบหน้าอย่างไรบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่าน
ทางสือ่ 

 2.3  ตามที่บริษัทฯ ได้มีการน าเสนอเก่ียวกบั Product Mix ถ้าให้พิจารณาจากการเติบโตของ
ยอดขาย (sale growth) และ % Gross margin ผลิตภณัฑ์ไหนที่สามารถสร้างก าไรให้กบั
บริษัทฯ เป็นอนัดบัท่ี 1, 2 และ 3 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่  ในสว่นของ Wafer dicing เป็นงานคอ่นข้างยาก 
แตม่ี Profit คอ่นข้างดี ผลติภณัฑ์ IC Packaging ท าก าไรได้ดีแตต้่องมี Volume ในปริมาณ
มาก ในสว่นของ Fiber optic มี Profit ดีแต ่Volume ยงัน้อยอยู ่ซึง่ Product ของบริษัทฯ ก็
จะมีการกระจายตวั โดยหลกัแล้ว Profit ที่ตัง้ไว้จะพยายามไมใ่ห้ต ่ากวา่ร้อยละ 15 ในทกุ
กลุม่ผลติภณัฑ์  

2.4   ตามที่บริษัทฯ ได้มีการน าเสนอยอดขายของปี 2017 จะใกล้เคยีงกบัปี 2016 สอบถามวา่
Cost of sales จะเพิ่มสงูขึน้หรือไม ่ และ Operation cost ไมร่วมเร่ืองการตัง้ส ารองหนีฯ้จะ
เพิ่มขึน้มากหรือไม ่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า  ส าหรับ Cost of sales ไม่คิดรวมต้นทุน 
Material บริษัทฯ จะพยายามคมุคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไว้ให้ใกล้เคียงกบัปี 2016 เพื่อที่จะท าก าไร
ให้กบัริษัทฯ ส าหรับ Value Add ที่เพิ่มขึน้นัน้ หลงัจากหกัต้นทนุค่า Material แล้วสว่นที่
เหลอืนัน้ก็จะเป็นก าไรของบริษัทฯ ในสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารนัน้พยายามจะคมุ
ไว้ให้เทา่เดิม 

 
3. นายเทอดศักดิ์   หวังเสต ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ เก่ียวกบัเร่ืองยอดหนีท้ี่มกีารตัง้

ส ารองไว้ในปี 2016  จ านวน 55 ล้านบาทนัน้ และบริษัทฯยงัมียอดลกูหนีท้ี่ค้างช าระเกิน 1 ปี อีก
ประมาณ 200 กวา่ล้านบาท ซึง่ยอดหนีท้ี่เหลอืนีจ้ะถกูตัง้ส ารองในปี 2017 นี ้หรือไม่ 
 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่  ในปี 2016 บริษัทฯมีการตัง้ส ารอง 2 สว่น คือ สว่นท่ี
เป็น Inventory บริษัทฯ ตัง้ส ารองไว้ 55 ล้านบาท สว่นท่ีเป็นยอดหนีค้้างช าระท่ีอยูร่ะหวา่งการ
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ติดตาม ตัง้ส ารองไว้ 56 ล้านบาท รวมทัง้หมดมีการตัง้รองไว้ 111 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯจะพยายาม
ติดตามหนีอ้ยา่งเต็มความสามารถตอ่ไป 

 
   จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุจึงสรุปวา่ ท่ีประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผล

การด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้น าเสนอ   
 
   มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 

2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

นางสาวภสัรา โอภาสนิพทัธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชี รายงานว่าตามที่บริษัทฯได้จัดส่ง
รายงานประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ รวมทัง้รายงานของ
ผู้สอบบญัชีไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้วนัน้ รายละเอียดของงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบก าไรขาดทนุรวมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 
81-126 โดยผลประกอบการในปี 2559 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย สรุปได้ดงันี ้  

 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 

   
   หลงัจากจบการรายงาน ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
  การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

1. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯมีผลขาดทุนสะสม
เหลอือยูเ่ทา่ไหร่ และจะสามารถล้างขาดทนุสะสมได้เมื่อใด 

    นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า บริษัทฯมีความตัง้ใจที่จะล้างผลขาดทนุสะสมให้
หมดโดยเร็วที่สดุ ตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯได้ก าหนดไว้ในแต่ละไตรมาสคาดว่าบริษัทฯน่าจะมี
ผลก าไรสทุธิที่คอ่นข้างดี จึงนา่จะคอ่ยๆล้างขาดทนุสะสมไปเร่ือยๆ จนหมด  
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   เมื่อไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามอยา่งใด ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงาน
ของผู้สอบบญัชี  

    
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559    และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นด้วย 532,282,544 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงนิก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล 
   ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2559 

  ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิประมาณ 6.89 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทนุสะสมคง
เหลอือยู ่บริษัทฯจึงไมส่ามารถจดัสรรก าไรสทุธิเป็นส ารองตามกฎหมายในปี 2559 ได้ 

 นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทฯ ยงัคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่  ดงันัน้ ตามกฎหมายบริษัทฯ ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ได้ ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือ
เชิญประชุมครัง้นีท้ี่จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า 
สมควรงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

    เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมตัิงดการ
จัดสรรเงินก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 
2559 และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผล
คะแนน 

 
    มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงดการจดัสรรเงินก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิงด

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 532,282,544 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

 ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่วว่า ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 
 
1. นางพนูพรรณ ไชยกลุ         กรรมการ 
2. รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   

ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของ
บริษัทฯเป็นอยา่งดี มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส ทัง้ได้ปฏิบตัิงานในต าแหนง่หน้าที่ในฐานะกรรมการและ
อนกุรรมการได้เป็นอยา่งดีตลอดมา จึงมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
นอกจากนี ้กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งทัง้ 2 ท่านเป็นมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต.  และมีความเป็นอิสระ
สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให้เสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 3 ทา่นได้แก่   
1. นางพนูพรรณ ไชยกลุ         กรรมการ 
2. รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  ทัง้นีข้้อมลูและประวตัิสงัเขปของกรรมการ 
ทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 ที่ได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

  ในวาระนีจ้ึงขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนน 
ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด

ออกตามวาระเป็นรายบคุคลไป 
 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ดงันี ้

 
(1) นาง พูนพรรณ ไชยกุล  ได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย 508,872,944 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 95.6020 
ไมเ่ห็นด้วย 23,409,600 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   4.3980 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
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 (2)  รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 
      และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย 532,282,544 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  

 
 

(3)  ศาสตราจารย์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ ได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 
      และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย 532,282,544 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  

 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 
  ผู้ ด าเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดบัความรับผิดชอบ 
และประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดย
ให้คงอตัราเดิมตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้มีมติอนมุตัิไว้ รายละเอียดเป็นไปตามที่
ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดงันี ้

 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 

คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

 
   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ ด าเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

 
เห็นด้วย 532,282,544 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  

 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 
   ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้

มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2560 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 2560 โดยให้
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทัง้
งบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ ทัง้นีผู้้สอบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ 
ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แต่ปี 
2557-2559 สว่นนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2559)  
โดยเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯเป็นจ านวน 1,825,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 
2559 จ านวน 250,000 บาท        
             (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 
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ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน              

 
    มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2560 ตามที่ได้น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 532,282,544 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
 
  ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่วว่าเพื่อเป็นการรองรับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะมีขึน้ได้

ในอนาคต คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯแก้ไข
เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์  ข้อ (15) ข้อ (27) และ ข้อ (37) ให้ครอบคลมุถึงการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง
ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมที่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านลว่งหน้าแล้วและ
ตามที่ปรากฏในสไลด์ดงันี ้

ข้อ (15) (เดิม) ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เภสชัภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือ
แพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศัตรูพืช ยา
บ ารุงพืชและสตัว์ทกุชนิด 

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

   
ข้อ (27) (เดิม) ประกอบกิจการผลิต ประกอบ และจ าหน่ายเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ ชิน้สว่น อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเคร่ือง
ประดิษฐ์ส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เคร่ืองรับ -ส่งวิทยุ อุปกรณ์
สือ่สารโทรคมนาคม เคร่ืองมือทดสอบ รวมทัง้ชิน้สว่น อะไหล ่และวสัดุ
อปุกรณ์ การซอ่มแซม ประกอบสนิค้าดงักลา่ว 

 (ใหม)่ ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ และจ าหน่ายเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ ชิน้สว่น อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเคร่ือง
ประดิษฐ์ส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เคร่ืองรับ -ส่งวิทยุ อุปกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคม รวมทัง้ แผงโซลาร์ เคร่ืองมือทดสอบ รวมทัง้
ชิน้สว่น อะไหล ่และวสัดอุปุกรณ์ การซอ่มแซม ประกอบสนิค้าดงักลา่ว 
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ข้อ (37) (เดิม) ประกอบกิจการ น าเข้าและสง่ออก เพื่อจ าหนา่ยและติดตัง้วสัดอุปุกรณ์
ต่างๆที่เ ก่ียวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลงังานทดแทนทกุประเภท 

 (ใหม)่ ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ น าเข้าและส่งออก เพื่อจ าหน่าย
และติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ และพลงังานทดแทนทกุประเภท 

 
  ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิ การ
แก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน              

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
 

เห็นด้วย 532,282,544 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
  

ประธานในที่ประชมุ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัตา่งๆ โดยกรรมการและผู้บริหาร
ได้ตอบข้อซกัถามในเร่ืองตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้  

 
การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น  
 

1. นาย วีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1.1 สอบถามปริมาณการผลติปัจจบุนัอยูท่ี่เทา่ไหร่ และมีแนวโน้มในปีนีอ้ยา่งไร 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ ปัจจบุนัก าลงัการผลติยงัไมเ่ต็ม capacity โดยอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 
30-40 เนื่องจากบริษัทฯเลิกผลิต HDD แล้ว หนัมาผลิตสินค้าที่ให้ Margin สงูกว่า  และเน้นผลิตกลุ่ม IC 
Packaging และ Wafer dicing  

1.2 TenK Solar ที่บริษัทฯแจ้งวา่จะท าการผลติในปีก่อน มีการเลือ่นผลติ จะเร่ิมผลติเมื่อไหร่ 
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า TenK Solar ลา่ช้าเนื่องจากลกูค้าเปลี่ยน design ปัจจุบนัเร่ิมผลิต

แล้วตัง้แตเ่ดือนเมษายน 
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1.3 ลกูค้าที่หาใหม่ได้จ านวน 11 รายปัจจุบนัยงัเป็นลกูค้าของบริษัทฯ อยู่ไหม และลกูค้า 1 รายต่อ 1 ผลิตภณัฑ์
ไหม 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ยังอยู่ครบถ้วน และมีลูกค้าบางรายมีผลิตภัณฑ์ให้ผลิต 4-5 
product บางราย 2 product  

1.4  บริษัทฯผลติสว่นไหนของ Fiber Optic 
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ บริษัทฯผลติชิน้สว่นหนึง่ที่เป็นองค์ประกอบของ Fiber Optic 

1.5 นบัจากนีบ้ริษัทฯ จะไมข่าดทนุแล้วใช่หรือไม ่เนื่องจากบริษัทฯไมไ่ด้จ่ายเงินปันผลมาหลายปีแล้ว 
นายสมนกึ ไชยกลุ กลา่ววา่ บริษัทฯ มีความตัง้ใจจะจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นอยู่แล้ว หากบริษัทฯล้าง

ขาดทนุสะสมได้ และกลบัมาเป็นก าไรสะสมได้ ซึง่คาดวา่นา่จะเป็นก าไรในปีนี ้
 

2. นายถาวร จวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯหาลกูค้าใหม่ได้และก าลงัขยาย
ก าลงัการผลติ แสดงวา่บริษัทฯมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการลงทนุเพิ่มหรือไม่ 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในส่วนของเคร่ืองจักรที่บริษัทฯลงทุนซือ้มาแล้ว ก็จะใช้ให้เต็ม 
capacity ทกุเคร่ือง ทัง้นีห้ากบริษัทฯมีความจ าเป็นต้องลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรเพิ่มก็จะใช้ด้วยความระมดัระวงัตอ่ไป  

 
เมื่อที่ประชมุไมม่ีข้อซกัถามอยา่งใดอีก ผู้ด าเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานฯกลา่วปิดการประชมุ 

ประธานฯได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุการด าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ด้วยดตีลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 15.30 น. 

 
 

                                                            ลงช่ือ_________________________ประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุ 
                       (นายสมนกึ ไชยกลุ) 

 
 

ลงช่ือ _________________________ผู้บนัทกึรายงาน 
                            (นายยรรยงค์  สวสัดิ์) 
                             เลขานกุารบริษัทฯ 
                                                               

 

 รับรองรายงานการประชมุถกูต้อง 

 

 ลงช่ือ _________________________ ประธานกรรมการ       ลงช่ือ _________________________ กรรมการ 

                (นายสมนกึ ไชยกลุ)                                             (นายประสาท ยนูิพนัธุ์)   

 



           31 

สิ่งที่สง่มาด้วย  3 

ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 
 
 
 
. 

นายสมนึก ไชยกุล 

 (อาย ุ66 ปี)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 

ต าแหนง่ในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็น : กรรมการ 
การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเคร่ืองกล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 26/2547 จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
จ านวนหุ้น และสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60) 

: คิดเป็นร้อยละ  3.53 
 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัทฯ 

: 11 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเมื่อปี 2549)  

การด ารงต าแหนง่ในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น 

: ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการ
อืน่ 

: 1. ประธานกรรมการบริษัท ชีวาไรซ์ จ ากดั 
2. ประธานท่ีปรึกษาบริษัท คย์ี สตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้ จ ากดั 
3. ประธานกรรมการบริษัท ศรีสโุขทยัเรียลเอสเตท จ ากดั 
4. ประธานกรรมการบริษัท เอสเอ็มที ไบโอแมส จ ากดั 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั 
และ/ หรือ เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
ของบริษัทอนัอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี
2560 ที่ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     5/5 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี:  1/1 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการด้วยกนั 
 

: เป็นคูส่มรสของ นางพนูพรรณ ไชยกลุ กรรมการบริษัทฯ 

ประวตัิการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่น
มา 

: ไมม่ี 
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 นายประสาท ยนิูพันธ์ุ 

 (อายุ 70 ปี)  

ต าแหนง่ในบริษัทฯ : ไมม่ี 
เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ : กรรมการ 
การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปริญญาโท สาขาความสมัพนัธ์และกฎหมายระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัดีทรอยท์

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จ านวนหุ้น และสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60) 

: คิดเป็นร้อยละ  0.91 
 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัทฯ 

: 11 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเมื่อปี 2549) 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัท
จดทะเบยีนอื่น 

: ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการ
อื่น 

: - กรรมการผู้จดัการ บริษัท นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ ออฟฟิศ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท สยาม แคปปิตอล มลัติเซอร์วิสเซส จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท สยามเจริญ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากดั 

 
ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั 
และ/ หรือ เก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบริษัทอนัอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี
2560 ที่ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     5/5 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี:  1/1 
ประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการด้วยกนั 

: ไมม่ี 

ประวตัิการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่
ผา่นมา 

: ไมม่ี 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 

 (อายุ 71 ปี)  
ต าแหนง่ในบริษัทฯ : ไมม่ี 
เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดษุฎีบญัฑิต สาขา Monetary Theory University of 

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

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

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

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

จ านวนหุ้น และสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60) 

: คิดเป็นร้อยละ  0.01 
 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัทฯ 

: 10 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเมื่อปี 2550) 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัท
จดทะเบยีนอื่น 

: - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท Thai German Product 
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล า่สงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการ
อื่น 

: - อธิการบดี สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ผู้ เช่ียวชาญประจ าคณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการนโยบายและก ากบัหนีส้าธารณะ 
- กรรมการ สภาวิจยัแหง่ชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์          

 
ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั 
และ/ หรือ เก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบริษัทอนัอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 
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การเข้าร่วมประชมุในรอบปี
2560 ที่ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     4/5 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี:  1/1 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 
ประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการด้วยกนั 

: ไมม่ี 

ประวตัิการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่
ผา่นมา 

: ไมม่ี 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระด าเนินงานตามภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ส 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 หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

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

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 
ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่ท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า 
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่ งมีมูลค่า
รายการตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาท ขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะ
ต ่ากวา่ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

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

6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริการ
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 ที่ปรึกษากฏหมาย 

 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 

(F 53-4)            
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
วันที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561  

ข้าพเจ้า บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 ระหวา่งเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ
และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1.   การเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก  1,020,771,159 บาท เป็น 1,229,890,150 
บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 209,118,991 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 209,118,991 บาท 
โดยเป็นการเพิ่มทนุลกัษณะดงันี ้

 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม  
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ หุ้นสามญั 209,118,991 1.00 209,118,991 
ในการใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 
(General mandate) หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 209,118,991 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
รวม 209,118,991 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 รายละเอียดการจัดสรร  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น (บาท) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใช้สทิธิซือ้หุ้น
ของใบส าคญัแสดงสทิธิ   
SMT-W2 ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ  

ไมเ่กิน
209,118,991 

1 หนว่ยใบส าคญัแสดง
สทิธิ SMT-W2  

สามารถใช้สทิธิซือ้ 
หุ้นสามญัใหมไ่ด้ 1 หุ้น 

ราคาใช้สทิธิ 
2.10 บาท/หุ้น 

- โปรดดรูายละเอยีด
โดยสงัเขปของ    

ใบส าคญัแสดงสทิธิ
SMT-W2  

ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5 

2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น  

ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
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2.3 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัมิได้จัดสรร  

-ไมม่ี- 

3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2  โรงแรมมิราเคิล       
แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เวลา 14.00 น. โดยก าหนดวนั
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  (Record Date) ในวนัที่ 16 มีนาคม 2561  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 

4.1 ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทัง้เร่ืองอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 

4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้การแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิที่เก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

4.3 บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 ที่
ออกเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการอนมุตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้จ านวนประมาณ 439,149,881 บาท (หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 ใช้
สทิธิเต็มจ านวน) จะน าไปเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ ส าหรับการด าเนินงาน  และ/หรือใช้ส ารองส าหรับการ
ช าระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาการใช้เงินทนุในสว่นที่เพิ่มภายในปี 2563 ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ในอนาคต 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1  เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทฯ 
6.2 ช่วยเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งและมีเงินทนุหมนุเวียนเพิม่มากขึน้ อีกทัง้เงินเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นแหลง่

เงินทนุระยะยาว จึงเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการลงทนุเพื่อสร้างรายได้เพิม่ขึน้ 
6.3 ลดภาระการหาเงินมาช าระคืนเงินกู้ยืม  

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุนี ้จะท าให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพียงพอส าหรับการลงทนุขยายธุรกิจ และ/หรือใช้คืนหนี ้ซึ่งจะ
ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการท าก าไร และมีแนวโน้มการด าเนินงานที่ดีขึน้ ส่งผลให้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ
ประโยชน์จากมลูคา่กิจการท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้เงินปันผลที่จะได้รับในอนาคต โดยผู้ ถือหุ้นพงึได้รับประโยชน์ ดงันี ้

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและส ารอง

ตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการตามนโยบาย
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ดงักลา่ว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การด าเนินการดงักล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทนุส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้  ใช้เป็นเงินลงทนุเพื่อ
ขยายก าลงัการผลติ หรือกรณีมีการเปลีย่นแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
ในอนาคต 

7.2 บริษัทฯ จะยื่นค าขอน าใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 ที่ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วต่อกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

 - ไมม่ี - 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ขัน้ตอนการด าเนินการ วันที่ด าเนินการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มมีติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ  
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 และเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

22 กมุภาพนัธ์ 2561 

วนัแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 22 กมุภาพนัธ์ 2561 
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
(Record Date) 

16 มีนาคม 2561 

วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 30 เมษายน 2561 
วนัจดทะเบียนเพิม่ทนุจดทะเบียน และเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ 

วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 (Record Date) 9 พฤษภาคม 2561 
วนัจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้ว ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการ

ใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 
 
บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 
 

                 ลายมือช่ือ.................................................. 

                             (นายยรรยงค์ สวสัดิ์) 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร) 

     และเลขานกุารบริษัทฯ 
 ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ  
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สิ่งที่สง่มาด้วย  5 
 

สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2)  
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ  

 
1. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ออกเสนอขาย บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ประเภท ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) 
ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่
ออกและเสนอขาย 

ไมเ่กิน 209,118,991 หนว่ย 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรร 
เพื่อรองรับการใช้สทิธิ 

ไม่เกิน 209,118,991 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของ
จ านวนหุ้ นที่เ รียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 836,475,966 หุ้ น ณ วันที่                 
22 กมุภาพนัธ์ 2561 

ราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศนูย์บาท) ตอ่หนว่ย 
วิธีการจดัสรร 
 

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสทิธิ SMT-W2 ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้  
โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 (Record 
Date) ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

อตัราการใช้สทิธิ 
 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น  เว้นแต่จะมี
การปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิ 2.10 บาทตอ่หุ้น เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
วนัออกเสนอขาย ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายใบส าคญั

แสดงสทิธิ SMT-W2 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 
ระยะเวลาการใช้สทิธิ ทกุวนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอด

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายคือวนัครบก าหนดอายใุบส าคญั
แสดงสิทธิ  ซึ่งหากวนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวนั
ท าการสดุท้ายก่อนวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้    

ระยะเวลาแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ 
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
15.30 น. ในทกุวนัท าการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 7 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิใน
แตล่ะครัง้ ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดง
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หัวข้อ รายละเอียด 
สิทธิ SMT-W2 สามารถแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิภายใน 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้
สทิธิครัง้สดุท้าย 

เงินท่ีคาดวา่จะได้รับ 439,149,881 บาท (หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เต็มจ านวน) 
ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

บริษัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
หมายเหต ุ: ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะยื่นค าขอจด
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT -W2 เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาด
หลกัทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนมุตัิการรับใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 จะไมส่ามารถซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้  

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิด
จากการใช้สทิธิ 

บริษัทฯ จะน าหุ้ นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  SMT-W2 เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เง่ือนไขการปรับสทิธิ บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิ SMT-W2 เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งต่อไปนี ้ซึ่งอาจเป็นเหตใุห้บริษัทฯ 
ต้องออกหุ้นสามญัใหมเ่พื่อรองรับการปรับสิทธิ  ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น

หรือแบง่แยกหุ้น 
2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต ่ากว่าราคาตลาดเกินกว่า       

ร้อยละ 10  
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิ

แปลงสภาพ/ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั โดยก าหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลง
สภาพ/ใช้สทิธิซือ้หุ้นท่ีต ่ากวา่ราคาตลาดเกินกวา่ร้อยละ 10 

4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน

ได้ของบริษัทฯ   
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที่ท าให้ผู้ ถือ

ใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม  
เง่ือนไขอื่น มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่ได้รับ

มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจใน
การก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
SMT-W2 ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามญัใหม่เพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 
ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการลงนามใน
เอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 การน าใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 และ
หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ  SMT-W2 เข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอื่น 

นายทะเบียน บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิ SMT-W2 ให้แก่ 
       ผู้ถอืหุ้นเดิมในครัง้นี ้
  
 2.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 
 

 =  หุ้นรองรับ SMT-W2   
   (จ านวนหุ้นช าระแล้ว + หุ้นรองรับ SMT-W2) 
 

 =   209,118,991   
    (836,475,966 + 209,118,991) 
 

 =            ร้อยละ 20.00 
 

 ผลกระทบจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในครัง้นี ้ 
 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามสทิธิทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไมไ่ด้รับผลกระทบด้านการ
ลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นและสทิธิการออกเสยีงแตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตาม หากมีการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ โดยบคุคลอื่นท่ีไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดมิทัง้จ านวน จะท าให้สทิธิการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงใน
อตัราร้อยละ 20.00 
 
 2.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรของผูถื้อหุ้น (Earnings per share Dilution) 
 
  =  (Earnings per shares ก่อนเสนอขาย – Earnings per share หลงัเสนอขาย)  
    Earnings per shares ก่อนเสนอขาย 
 

 โดยที ่
 Earnings per shares ก่อนเสนอขาย  = ก าไรสทุธิ / จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วก่อนเสนอขาย 
 Earnings per shares หลงัเสนอขาย  = ก าไรสทุธิ / จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วหลงัเสนอขาย 

 การเสนอขายหุ้นในครัง้นีไ้มม่ีผลกระทบด้านสว่นแบง่ก าไร เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุสทุธิ 
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 2.3 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
 

  =  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย* – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย**)  

    ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที ่
* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงั 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 
2561 โดยเป็นราคาที่ค านวณระหว่างวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัที่ 
21 กมุภาพนัธ์ 2561 ซึง่เทา่กบั 2.12 บาท 

 

** ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (Po*Qo + Pw*Qw)  
   (Qo+Qw) 
โดยที ่
 Po = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 Qo  =  จ านวนหุ้นช าระแล้ว 
 Pw  =  ราคาใช้สทิธิของ SMT-W2  
 Qw  =  จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สทิธิของ SMT-W2 
 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (2.12 x 836,475,966) + (2.10 x 209,118,991) 

 836,475,966 + 209,118,991 
 

= 2.12 บาทตอ่หุ้น 
 

=  (2.12 – 2.12)  
  2.12 

 
 = ร้อยละ 0.00 
 

ดงันัน้ จากราคาการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ที่เทา่กบั 2.10 บาทตอ่หุ้นจะเกิด
ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ลดลงในอตัราร้อยละ 0.00 
 
3. วิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ 
  

จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W1 167,295,193 หุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 (ที่เสนอขายในครัง้นี)้ 209,118,991 หุ้น 
รวมทัง้สิน้ 376,414,184 หุ้น  
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 จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 836,475,966 หุ้น 
 
 คิดเป็นร้อยละ  (376,414,184 / 836,475,966) X 100 % 
  45.00 % 
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สิ่งที่สง่มาด้วย  6 
 

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) 

 
เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 73/2558 เร่ืองรายการในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนมุตักิารออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) จงึขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพิจารณารายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
 
1.  รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,020,771,159 บาท เป็น 1,229,890,150 บาท โดยออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 209,118,991 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 209,118,991 หุ้น โดยไม่คิดมลูค่า (ซึ่งต่อไปนีจ้ะ
เรียกว่า “ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2”) ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 (กรณีมี
เศษให้ปัดทิง้) ซึง่ใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 จ านวน 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สทิธิ
เทา่กบั 2.10 บาทตอ่หุ้น และใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 มีอาย ุ2 ปี นบัจากวนัท่ีออกเสนอขาย 

 
โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มอี านาจในการก าหนดและเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง ราคาและอตัราการใช้สทิธิ การจดัสรร และวนัออกเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธิ SMT-W2 ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตแุหง่การออกหุ้นสามญัใหมเ่พื่อรองรับการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ 
และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบยีบ และประกาศข้อบงัคบัท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 การน าใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 และหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้
สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 เข้าจดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการ
ขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอื่น 

 
ทัง้นี ้ รายละเอยีดที่เก่ียวข้องกบัการเพิม่ทนุปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) และสรุป

รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) ทีอ่อกและเสนอขายให้แก ่

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (สิง่ที่สง่มาด้วย 5)  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิ 
 บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 โดยบริษัทฯ จะน าเงิน
ที่ได้รับจากการเพิม่ทนุเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ ส าหรับการด าเนินงาน และ/หรือใช้ส ารองส าหรับการช าระ
คืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาการใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพิม่ภายในปี 2563 
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3.  ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
รายละเอียดผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) ทีอ่อกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) ข้อ 2. ผลกระทบที่มีตอ่ 
ผู้ ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในครัง้นี ้
 
4.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเพิ่มทุน 

(1) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 
การเพิม่ทนุในครัง้นีจ้ะช่วยให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน รวมถึงชว่ยเสริมสภาพคลอ่งทางการเงิน

ของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพิ่มเตมิส าหรับใช้หมนุเวียนในการด าเนินงานภายในบริษัทฯ และ/หรือใช้ส ารองส าหรับ
การช าระคืนเงินกู้ยืม เพื่อด ารงอตัราสว่นทางการเงินให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างความมัน่คงทางการเงินใน
ระยะยาว ซึง่จะสง่ผลดีตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

หากบริษัทฯ ไมส่ามารถเพิ่มทนุครัง้นีไ้ด้ จะท าให้บริษัทฯ มีภาระการจดัหาเงินทนุหมนุเวียนและมีต้นทนุทาง
การเงินสงูขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่ง ความสอดคล้องเหมาะสมของการได้มาและใช้ไปของเงินทนุ รวมทัง้ผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ 

 
(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เต็มจ านวน จะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงิน
ประมาณ 439.15 ล้านบาท ซึง่เพยีงพอส าหรับบริษัทฯ ที่จะน าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนในการสร้างรายได้ และส ารอง
ส าหรับการช าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อลดภาระดอกเบีย้และการจดัหาเงินมาช าระคืนหนี ้ ท าให้บริษัทฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์
ของการเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ด้ตามแผนการใช้เงินท่ีก าหนดไว้  
 

(3)  ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะ
ด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

การเพิ่มทนุในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผลและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 
ตามความต้องการใช้เงินในอนาคต โดยบริษัทฯจะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุมาใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 
และ/หรือใช้ส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้ ยืม เพื่อเป็นการลดภาระต้นทนุทางการเงินและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทัง้นี ้จ านวนเงินที่บริษัทฯคาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ มีความ
เพียงพอและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุครัง้นี ้ 
 

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 
 การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W2 โดยไมค่ิดมลูคา่ มีราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ
เทา่กบั 2.10 บาทตอ่หุ้น จะท าให้บริษัทมีสภาพคลอ่งสงูขึน้และมีแหลง่เงินทนุระยะยาวเพิ่มสงูขึน้ จึงเป็นผลดีตอ่การ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ในด้านการสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง การลดสดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ การเพิ่มโอกาสการ
หารายได้ และการลดต้นทนุการกู้ยืม ซึง่จะท าให้บริษัทฯเติบโตได้อยา่งมัน่คงในระยะยาว  
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5.  ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุครัง้นีแ้ล้ว อย่างไรก็ดี หากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตใุห้กรรมการ
หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทน
บริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

 
บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
               ลายมือช่ือ                                              กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                                    (นายสมนกึ ไชยกลุ) 
               ต าแหนง่   กรรมการ 
 
 
 
               ลายมือช่ือ                                              กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                                 (นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ) 
               ต าแหนง่    กรรมการ 
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สิ่งที่สง่มาด้วย  7 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 
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 หรือจังหวัดอื่นทั่ว
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 าคญั 

การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั 
  (จ)  การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
  (ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 
 
คุณสมบัติของกรรมการ 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 

ให้กรรมการแจ้งให้ทราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ที่
บริษัทท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบจุ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลง
ในระหวา่งรอบปีบญัชี 
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ข้อ 12. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
(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 ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ี
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 านวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

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 ถือหุ้น 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 ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  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. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์             และศาสตราจารย์ 
ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ  หรือท า
เคร่ืองหมาย  หน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้า
ร่วมประชมุดงักลา่ว  

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 ภายในวันศุกร์ที่ 
27 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชัว่โมงกรณีน ามาสง่ ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ  

 

 * กรณี ที่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดส่ง
หนงัสือมอบฉันทะ เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ทางโทรสาร 035-258-194 (ติดต่อ
สอบถามนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 035-258-555 ตอ่ 313)   

  

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

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ก่อนเร่ิมการประชุม ตัง้แต่เวลา 13.00 น.   
เป็นต้นไป ในวนัจนัทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสติ แขวง
หลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ สิง่ที่สง่มาด้วย 11 
 
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 ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป  

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 9 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 
 

1. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์    
      
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
อาย ุ54 ปี 
ที่อยูต่ิดตอ่ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ :     
วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
 
 
 

2. ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
อาย ุ45 ปี 
ที่อยูต่ิดตอ่ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ :     
วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
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            สิ่งที่สง่มาด้วย 10 

                                                                                                                  
                                                                                                                        

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. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ อาย ุ54 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

  (3)  ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ45 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
  
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันจันทร์ที่  30 เมษายน 2561 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            ลงช่ือ......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

              (รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์)      (ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ)    

หมายเหตุ:   
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 
รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ และศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ มีสว่นได้เสยีในวาระ 6  
 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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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. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ อาย ุ54 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

  (3) ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ45 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
  

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล      

แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

               2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี   
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง  

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงนิ 
  ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 

    (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. นายสมนึก ไชยกุล 
      เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

       2. นายประสาท ยนิูพนัธ์ุ 
       เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

        3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 
       เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

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

หมายเหต ุ:  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ และศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้ รับมอบอ านาจ 
มีสว่นได้เสียในวาระนี ้

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 

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

  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38.  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
             เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
 


 



                          59 

 

 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน  

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

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 
  ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
 

วาระที่  11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

  ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
 
  วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

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

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน
กรณีที่ท่ีประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง
หรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

                                        (                                                          ) 
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   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                         (                                                          ) 
 

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

          (รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์)                         (ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ) 

        

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 2561 ในวนัจนัทร์ที่ 30 เมษายน 2561 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 ้
          เห็นด้วย    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. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ อาย ุ54 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

  (3)  ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ45 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
   
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันจันทร์ที่  30 เมษายน 2561 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 2560 

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

                 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
               2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี   

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

  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงนิ 
  ปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560  

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เหน็ด้วย.....................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. นายสมนึก ไชยกุล 

       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
   2.    นายประสาท ยนิูพนัธ์ุ 
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
   3.    รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 

 วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

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

หมายเหต ุ:  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ และศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้ รับมอบอ านาจ 
มีสว่นได้เสียในวาระนี ้

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
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 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38. 

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

วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 

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

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯครัง้
ที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

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

 วาระที่ 12   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 
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ลงช่ือ..........................................................ผู้มอบฉนัทะ 

      (                                                          ) 

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

 (                                                          ) 

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

           (รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์) 

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

  (ศาสตราจารย์ ดร ก าพล ปัญญาโกเมศ) 

 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (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 2561 ในวันจนัทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรม  

มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั 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 
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แผนที่สถานท่ีจัดประชุม 
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