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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

        วนัท่ี 2 เมษายน 2562  
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

2. รายงานประจ าปี 2561 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมลูประกอบการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการอิสระ 

4. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
5. เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ  ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะและการลงทะเบียน 
6. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. 
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

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

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2562 ในวนัจนัทร์ที่  29 เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวีนสั ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ประชุมเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

 



2  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562   

 

 

ความเป็นมา  บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปีที่
ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 (ในรูปแบบแผ่นบนัทึกข้อมลู CD-ROM) ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
และการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไมต้่องออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
 รายงานของผู้สอบบัญชี   

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้อง
จัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณา
อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน รวมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระส าคญั จากงบเฉพาะกิจการ 
และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้ดงันี ้  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สนิทรัพย์รวม 2,920 2,906 ล้านบาท 
หนีส้นิรวม 1,618 1,613 ล้านบาท 
รายได้รวม 1,811 1,764 ล้านบาท 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 71.94 68.24 ล้านบาท 
อตัราสว่นก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น 0.084 0.082 บาท/หุ้น 

 
โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 
 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับ 
    ผลการด าเนินงานของปี 2561  

ความเป็นมา  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก 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 2561 บริษัทฯมีผลการด าเนินงาน 
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ก าไรสทุธิประมาณ 68 ล้านบาท และบริษัทฯยงัคงมีขาดทนุสะสมคงเหลืออยู่ประมาณ (594) ล้านบาท บริษัทฯ
จึงไมส่ามารถจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในปี 2561 ได้  
 
นอกจากนี ้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 36. ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีขาดทนุสะสมอยู ่
ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯยงัคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่  ดงันัน้บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 ได้ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณา
อนมุตัิงดจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 
2561 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ความเป็นมา ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 13 ก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึ่ งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ ซึง่ในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ         กรรมการ 
2. นางพนูพรรณ   ไชยกลุ    กรรมการ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้น าเสนอกรรมการทัง้ 2 ท่าน ให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 อนมุตัิแตง่ตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 

 
 

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ         กรรมการ 
2. นางพนูพรรณ   ไชยกลุ    กรรมการ 
 
 
 
 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณากลัน่กรองกรรมการ
ทัง้ 2 ทา่น แล้วเห็นวา่ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี 
มีประวตัิการท างานที่โปร่งใส รวมทัง้ได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็น
อย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบตัิที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยข้อมูลและ
ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 12 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
ความเป็นมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ อนัประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดบัความรับผิดชอบ ประสบการณ์ รวมทัง้การสร้าง
แรงจูงใจในการท างานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน
แล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเทา่กบัปี 2561 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 ให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เท่ากับปี 
2561 ตอ่ไป จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามที่น าเสนอข้างต้น 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุ 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อ
พิจารณาน าเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน    
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 เนื่องจากมีความเห็นวา่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษัทที่
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชี ตลอดจนมีเครือขา่ยครอบคลมุและเป็นท่ียอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะ
ท าให้มาตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ อยู่ในระดบัสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบ
บญัชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างโดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 
จ านวน 2,045,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 100,000 บาท และมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้ 
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นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 ซึ่งผู้สอบบญัชีดงักลา่ว
จะตรวจสอบบญัชีของบริษัทยอ่ยด้วย 
(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แต่ปี 2557-
2561 สว่นนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2561)  
             (หนว่ย: บาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 
 - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 2,045,000 1,945,000 

 
เพิ่มขึน้จากปี 2561  
จ านวน 100,000 บาท 

 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส  
   (STARS USA) 

105,000 105,000 

 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีของบริษัทยอ่ย (SMT GE) 50,000 50,000 
 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีของบริษัทยอ่ย (SS RFID) 100,000 150,000 

รวม 255,000 305,000 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2562 และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่น าเสนอข้างต้น 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 79,300,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 จ านวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 
 593,908,864 บาท 

    ความเป็นมา ตามพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 119 ก าหนดวา่ “เมื่อ 
     ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯอาจโอนทนุส ารองตามมาตรา 51 ทนุส ารองตามมาตรา 116 หรือ 
     เงินส ารองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทก็ได้ ทัง้นี ้การชดเชยผลขาดทนุสะสมดงักลา่วให้หกัชดเชย 
     จากเงินส ารองอื่นก่อนแล้วจึงหกัจากทนุส ารองตามมาตรา 116 และทนุส ารองตามมาตรา 51 ตามล าดบั” 
    ดงันัน้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อบริษัทฯมีก าไรสทุธิ บริษัทฯจึงจะโอนทนุ 
     ส ารองตามกฎหมายจ านวน 79,300,000 บาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นจ านวน 514,608,864 บาท มาชดเชยผล 

    ขาดทนุสะสมของบริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2561 ทัง้จ านวนซึง่เทา่กบั 593,908,864 บาท ท าให้บริษัทฯไมม่ี 
   ขาดทนุสะสมคงค้าง  

   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
  ประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิให้โอน ทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 79,300,000 บาท และสว่นเกินมลูคา่ 
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หุ้นจ านวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 
593,908,864 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ตามที่น าเสนอข้างต้น 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
  

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 
2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวีนัส ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่  เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 13.00 น. ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน 
สามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในสิง่ที่สง่มาด้วย 6 

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและ  
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ท่ีแนบมาตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7 โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ สว่น
หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.starsmicro.com   

ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ  ภายในวนัศกุร์ที่ 26 เมษายน 2562 โดย
บริษัทฯ ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม   
ผู้ ถือหุ้นด้วย 

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ท่าน
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะน าแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมนี)้  และ
หนงัสอืมอบฉนัทะมาแสดง เพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ ในวนัประชมุดงักลา่วข้างต้น 

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

 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

 
(นายยรรยงค์  สวสัดิ์)    

 เลขานกุารบริษัทฯ                                                                                     
 โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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สิ่งที่สง่มาด้วย  1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
 
เวลาและสถานที่ 
 ประชมุเมื่อวนัจนัทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ด าเนินการประชุม ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บดันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะ
รวมทัง้สิน้ 110 ราย ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 440,224,182 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 52.6284 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ จ านวน 836,475,966 หุ้น ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิดการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเพิ่มขึน้จงึรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 142 รายถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 445,755,325 หุ้นคิดเป็นร้อย
ละ 53.2897 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ) 

นายยรรยงค์ สวสัดิ์ เลขานกุารบริษัทฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย
อิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุ 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 และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
5. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

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

คา่ตอบแทน 
7. ศาสตราจารย์  ดร.ก าพล ปัญญา

โกเมศ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง 
 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะท าหน้าที่น าเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชมุจ านวน 6 ทา่น 
 1.  นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2.  นายยรรยงค์ สวสัดิ์   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร) 
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3.  นายทดัธีร์ ขยิ่ม                รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพฒันาธุรกิจ) 
4.  นายชยัณรงค์ นิมมานเทวินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบตัิการและพฒันา) 
5.  นายวิจะยะ กลิน่เกษร  ผู้อ านวยการอาวโุส (ฝ่ายบญัชีและการเงิน) 
6.  นายกรทกัษ์ วีรเดชะ  ผู้อ านวยการ (ฝ่ายการเงิน) 

  
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน  2 ทา่น 
1.  นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
2.  นางสาวพชัรี ตนัติพิทกัษ์กลุ 
 
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จ ากัด เข้าร่วมประชมุ  
จ านวน 3 ทา่น 
1.  นางกลุกนิษฐ ค าศิริวชัรา  
2.   นางสาวพรพิไล โกศลประภา  
3.  นายสขุวิชญ์ ดวงพลอย  
 
ที่ปรึกษาทางการเงนิจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน 2 ทา่น  
1. นายคเณศ ศรีศภุอรรถ 
2. นางสาวปณุฑริกา ฉายะภตูิ 
 
เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน 2 ทา่น 
1.   นายธนากร ชยัพิทกัษ์สมบตัิ 
2.   นางสาวนงค์รักษ์ สรุะทกัษะ 
 

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและตรวจนบัผลการ
ลงคะแนนเสียงร่วมกบัที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนัน้ เลขานกุารบริษัทฯ กลา่วเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล 
ประธานกรรมการ ซึง่เป็นประธานในท่ีประชมุกลา่วเปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ที่เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  และกลา่วเปิดการประชุม จากนัน้ได้มอบหมายให้ นางสาวพรพิไล โกศล
ประภา เป็นผู้ด าเนินการประชมุตามวาระการประชมุ   และก่อนเร่ิมด าเนินการประชมุ นายสขุวชิญ์ ดวงพลอย ได้ชีแ้จงวิธีการ
ออกเสยีงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1.  การออกเสยีงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสยีง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีเสยีงตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ 
หรือรับมอบฉนัทะมา 

2.  ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ ทัง้นีใ้นการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ 
นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด 

3.  ในระหวา่งการประชมุผู้ด าเนินการประชมุจะเรียนถามในทกุๆ วาระวา่จะมีผู้ใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ 
ถ้าไมม่ีผู้ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ผู้ด าเนินการประชุมจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่าผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านมีมติเป็น เอกฉนัท์อนมุตัิ
ตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ด าเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง 
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ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมายถกู  ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการใน
บตัรลงคะแนนเสยีงที่แจกให้และขอให้ชมูือขึน้ เพื่อให้พนกังานของบริษัทฯ เก็บบตัรมานบัคะแนน ส าหรับผู้ที่ไม่คดัค้านหรือไม่
งดออกเสยีง จะถือวา่อนมุตัิตามวาระท่ีเสนอและไมต้่องลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็น
ด้วย และ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

4.  ส าหรับผู้ที่ไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นอนมุตัิเห็นชอบในวาระนัน้ๆ  
5.  ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารออกเสยีงลงคะแนนไว้แล้ววา่เห็นชอบหรือคดัค้าน หรืองดออกเสยีง 

ในใบมอบฉนัทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนจากใบมอบฉนัทะเพื่อความ
สะดวกของผู้ เข้าร่วมประชุม แต่ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบ
ฉนัทะบริษัทฯ ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระเสมือนกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 

6.  ผู้ด าเนินการประชมุจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยผลคะแนนเสยีงที่ 
นบัได้จะเป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระ
จะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

7.  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
- วาระท่ี 1, วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 ,วาระท่ี 7 ,วาระที่ 10 และวาระที่ 11 จะต้องได้รับมติอนมุตัิด้วย 
 คะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
-  วาระที่ 6 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 

        ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
-        วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง 

       ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน  
-              วาระที่ 2  เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมต้่องลงมติ  

8.  กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแตล่ะวาระ โปรดแจ้งช่ือและนามสกลุ เพื่อเป็นข้อมลู 
    ให้บริษัทฯ 
               หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่วด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
 

 ผู้ด าเนินการประชุม กลา่วว่า บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 27 
เมษายน 2560 โดยบริษัทฯได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดงักล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วัน
ประชมุ และได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อ
สงสยัและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว  

   เมื่อไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่วและไมม่ีการซกัถามอยา่ง
ใด ผู้ด าเนินการประชมุเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
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   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 
27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

  
เห็นด้วย 444,903,008 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 224 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
 

ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ รายงานความ
คืบหน้าเก่ียวกบัการจดัท าแผนการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 
ประธานกรรมการ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งสนบัสนนุให้

บริษัทจดทะเบียนจดัท าแผนการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่  ผมขอเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้า
ของนโยบายและการด าเนินการเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ดงันี ้แม้ว่าบริษัทฯ ยงั
ไมไ่ด้เข้าร่วมลงนามการตอ่ต้านการทจุริตอยา่งเป็นทางการ  แต่บริษัทฯก็ได้ก าหนดนโยบายการต่อต้าน
การทจุริต และแนวทางปฏิบตัิในการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ และได้เผยแพร่เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 38 ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ 
ไมไ่ด้รับการร้องเรียนเร่ืองการกระท าผิดด้านการทจุริต หรือการกระท าผิดจริยธรรมใดๆ 

 
จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุ ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมกาบริษัทฯ

ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานประจ าปี 2560 และกล่าวเรียนเชิญ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชมุรับทราบ  

 
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนือ้หาในการน าเสนอมี

สาระส าคญั 3 เร่ืองดงันี ้       
1) Financial Performance  
2) Cost Reduction 
3) Business Updated 
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1. Financial Performance  
       การรายงาน Financial Performance ของบริษัทฯส าหรับปี 2017 นัน้ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร มอบหมายให้ นายวิจะยะ กลิน่เกษร ผู้อ านวยการอาวโุส (ฝ่ายบญัชีและการเงิน) เป็นผู้น า
เสนอรายละเอยีดเร่ืองการตัง้ส ารอง ดงันี ้

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

หลงัจากนัน้ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
ถึงBusiness Portfolio ของบริษัทฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ ส าหรับ Business Portfolio ของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 

กลุม่หลกั ได้แก่ IC (Wafer Dicing &Advance Packaging), Box Build (PCBA),  Fiber Optics และ 
Solar Panel และได้ยกตวัอยา่ง Diverse Customer ปัจจบุนัท่ีอยูใ่นกลุม่ผลติภณัฑ์แตล่ะกลุม่ ดงันี ้
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ส าหรับยอดขายในปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559 และ Forecast ปี 2560 โดยในปี 2560 ตัง้ 
Budget ยอดขายไว้ประมาณ 3,400 ล้านบาท ซึง่ยอดขาย Actual บริษัทฯ ท าได้เพียง 1,790 ล้านบาท ต ่า
กว่าเป้าหมายจากยอดขายของ IC Packaging และ Advance Packaging ที่ลดต ่าลง เนื่องจาก 
Inventory ในตลาดมีสงู และสว่นยอดขายของ Solar Panel ไม่เป็นไปตาม Plan ที่วางไว้ เนื่องจากลกูค้า
เลกิกิจการ สว่นกลุม่ผลติภณัฑ์ Optics มี Product ใหม ่แตล่กูค้า delay การ Qualification ออกไป รวมถึง 
Box Build มีการ delay  เช่นกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับ Sales Plan ของปี 2561 โดยเปรียบเทียบกบั Sales Actual ปี 2560 กลุม่ IC Packaging 
จะมียอดขายเติบโตขึน้มาเล็กน้อย ประมาณ10% แต่จะมี Product ที่อยู่ระหว่าง Qualification หลาย 
Packages Sales Plan ของกลุ่ม Box Build และ Optics เติบโตขึน้อย่างมีนยัส าคญั สว่นกลุม่ Solar 
Panel นัน้  บริษัทฯ มีแผนที่จะท าในลกัษณะ Consign Model ซื่งจะมีวตัถดุิบไม่มากนกั โดยจะเป็น VA 
(Value Added) เทา่นัน้ โดย Sales Plan ปี 2561 คาดวา่จะเติบโตจากปี 2560 ประมาณ 40% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หากพิจารณา Operating Performance ย้อนไปถึงปี 2555 บริษัทฯ มียอดขายประมาณ 3,384 

ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นยอดขายของ Hard Disk Drive (HDD) เป็นหลกั  และมีลูกค้าอื่น เพิ่มขึน้มา
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เร่ือย ๆ โดยบริษัทฯ เลิกท าธุรกิจ Hard Disk Drive เมื่อปลายปี 2559   ส าหรับในสว่นของยอดขายนัน้จะ
ประกอบด้วย Material และ VA รวมกนั ซึ่งถ้าหกัค่า Material ออกจะเหลือค่าจ้างผลิต (VA) อย่างเดียว 
โดยจะเห็นวา่ตัง้แตปี่ 2555 บริษัทฯ มี VA เพิ่มขึน้มาเร่ือย ๆ เฉลีย่ประมาณ 20% ตอ่ปี ตอ่เนื่องกนัมา  โดย
ในปี 2557 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึน้ไปถึงประมาณ 9 พนัล้านบาท และมี VA ประมาณ 739 ล้านบาท ใน
ปัจจุบนัยอดขายบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 1,700 กว่าล้านบาท และมี VA ประมาณ 1 พนักว่าล้านบาท 
สาเหตทุี่ VA เพิ่มขึน้เนื่องจาก Product Mix ที่เปลี่ยนไป โดยตวั Hard Disk Drive  (HDD) บริษัทฯ มี VA 
น้อย ซึง่ถ้าเปรียบกบัยอดขายตอนนี ้บริษัทฯ จะมี VA ประมาณ 50-60% ของยอดขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้าน า Gross Profit มาเปรียบเทียบกบัยอดขาย จะเห็นว่าที่ผ่านมายอดขายเพิ่มสงูขึน้มาก แต่ 
Gross Profit เพิ่งเร่ิมที่จะเพิ่ม เนื่องจากว่าในอดีตบริษัทฯ มี VA น้อย ซึ่งถ้าปี 2561 บริษัทฯ มียอดขาย
เป็นไปตามเป้าหมาย Gross Profit ก็นา่จะอยูท่ี่ประมาณเกือบ 20% 

 
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงาน 2561 Strategy Plan ซึง่ก าหนด Target  การเติบโตของ
ยอดขายไว้ที ่40% และ Gross Profit อยูท่ี่ประมาณเกือบ 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cost Reduction 
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ในสว่นของ Cost Reduction ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถลดต้นทนุได้ประมาณ 115 ล้านบาท 
จากเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 120 ล้านบาท ต ่ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 มีการ
ผลติลดลงไปพอสมควร ซึง่ Project Cost Reduction หลาย Project จะเก่ียวข้องกบัปริมาณการผลติจึงท า
ให้การลดต้นทนุน้อยกวา่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 Cost Reduction Plan ส าหรับ Cost Reduction ปี 2561 บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายไว้ 120 ล้านบาท ซึ่ง
ต้องหา Project Cost Reduction เพิ่มขึน้อีกเร่ือย ๆ  เพื่อท่ีจะท าให้การลดต้นทนุเป็นไปตามเป้าหมาย จาก
การประชมุหารือร่วมกบัทีมงาน Project Cost Reduction พบวา่นา่จะมีการลดต้นทนุในสว่นของ Material 
& Supply Chain โดยตัง้เป้าไว้ที่ 30 ล้านบาท ในสว่นของ Facility ซึ่งเก่ียวกบั ค่าน า้ ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส
ไนโตรเจน  ก าหนดเป้าหมายไว้ที่ 22 ล้านบาท ซึ่งหลกั ๆ จะเป็นการลดค่าไฟฟ้า ในสว่นของ Productivity  
จะเก่ียวข้องกบัการเพิ่มผลผลิต  และในสว่นของ Tooling/Maintenance รวมถึงจะท าการ Restructuring 
โครงสร้างพนกังานของบริษัทฯ  ซึง่ก าหนดเป้าหมายไว้ประมาณ 42 ล้านบาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  Business Updated 
 
Outlook by Business Unit 
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นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงาน Sale Highlight ในแตล่ะกลุม่ผลติภณัฑ์ และNew 
Package Qualification ส าหรับปี 2018 ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หลงัจากจบการรายงาน ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
  การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

1. นายดิเรก คุณวุฒวิานิช ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1.1 บริษัทฯมีการตัง้เป้าเร่ืองของก าไร และยอดขายในแตล่ะผลติภณัฑ์ ไว้หรือไม่ 

เนื่องจากวา่หากภาพรวมแล้วบริษัทฯไมไ่ด้ก าไรตามเป้าหมาย แต่ถ้าผลิตภณัฑ์ใด    สามารถท า
ก าไรได้ตามเป้าแล้ว บริษัทฯจะได้เน้นไปผลติในผลติภณัฑ์นัน้  
          นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ บริษัทฯก าหนดเป้าหมายในแตล่ะผลติภณัฑ์โดยตรง
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ไมไ่ด้ เนื่องจากต้องผลติตาม PO ของลกูค้า หากบริษัทฯผลิตเกินกว่ายอดค าสัง่ผลิต ก็จะเหลือ
เป็นต้นทนุของบริษัทฯ ในทางอ้อมใช้วิธีเจรจากบัลกูค้าเพื่อหาแนวทางในการขายให้มากขึน้  

1.2 บริษัทฯมีการ review เป้ายอดขายหรือไม ่และหากไมไ่ด้ตามเป้าหมายแล้ว บริษัทฯมกีาร
ด าเนินการอยา่งไร 
          นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯมีการติดตามกันทุกสปัดาห์ โดยประธาน
กรรมการบริษัทฯ ก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากธุรกิจอิ เล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วมาก ท าให้บริษัทฯต้องมีการขยายฐานลกูค้าหลกัให้มากขึน้เพื่อลดความผนัผวนโดยรวม  

1.3 บริษัทฯจะบรรลเุป้าหมาย ตามที่ก าหนดไว้ใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 หรือไม ่ 
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า คาดว่าบริษัทฯน่าจะบรรลุตามเป้าหมายได้ แต่
เนื่องจากตลาดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก บริษัทฯคงต้อง
ระมดัระวงัเร่ืองของความเสีย่งนี ้

1.4 Capacity ของโรงงาน ใช้เต็ม Maximum หรือยงั ถ้ายงัไมเ่ต็มบริษัทฯสามารถปรับเปลีย่นไป
ผลติ product อื่นได้หรือไม ่
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ ต้องแยกออกเป็น Business Unit  โดย IC 
Packaging  ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯยงั run ไมเ่ตม็ที่ อยูท่ี่ประมาณ  70 % ส าหรับ ไตร
มาสที่ 2 ปี 2561 คาดวา่จะอยูท่ีป่ระมาณ 90%, สว่น Fiber Optics อยูท่ี่ประมาณ 70%, สว่น 
SMT ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯยงั run ไมเ่ตม็ที่ อยูท่ี่ประมาณ  60 % ส าหรับ ไตรมาสที่ 2 
ปี 2561 จะใช้เกือบเตม็ทกุไลน์ผลติ เนื่องจากมงีาน PCBA ของลกูค้าใหมเ่ข้ามา   

1.5 ส าหรับ product ใหม ่ท่ีบริษัทฯผลติและ ต้องมีการทดสอบประสทิธิภาพนัน้ ใช้เวลามากน้อย
เพียงใด เช่นธุรกิจอาหาร อาจมกีารใช้ความร้อน เพื่อให้การทดสอบประสทิธิภาพใช้เวลาสัน้ลง 
สอบถามวา่ ส าหรับธุรกิจผลติอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ มีการใช้เทคโนโลยีช่วย เพื่อให้การทดสอบ
ใช้เวลาสัน้ลง เพื่อท่ีเวลา launch ในตลาดจะได้สัน้ลง หรือไม่ 
            นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ ในธุรกิจอเิลก็ทรอนิกส์ ได้มีการเร่งกระบวนการ
ผลติอยูแ่ล้ว แตท่กุธุรกิจต้องใช้ระยะเวลา  ทัง้นีล้กูค้าของบริษัทฯก็ต้องการเร่งระยะเวลาให้เร็ว
ขึน้เช่นกนั 

 
2. นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
2.1 ในปี 2017 นัน้ บริษัทฯพลาดเป้าหมายไปเยอะมาก ผู้ ถือหุ้นจะมัน่ใจได้อย่างไรว่า บริษัทฯจะ

สามารถบรรลเุป้าหมายตาม Target ที่ตัง้ไว้           
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า ในปี 2017 บริษัทฯพลาดเป้าหมายจากธุรกิจ Solar 
Panel ค่อนข้างมาก ส าหรับปี 2018 บริษัทฯได้กระจายตวัลกูค้าให้หลากหลายมากขึน้ ไม่
กระจกุตวัในผลติภณัฑ์ใดผลติภณัฑ์หนึง่มากจนเกินไป 

2.2 ปี 2018 บริษัทฯมีลกูค้ารองรับพร้อมแล้วใช่หรือไม่  
        นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า บริษัทฯก าหนดเป้าหมายจาก Forecast ของลกูค้าที่
ได้แจ้งลว่งหน้าให้บริษัทฯรับทราบ  
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2.3 คณุภาพการผลติของบริษัทฯ อยูใ่น ล าดบัต้นๆของโลกไหมที่ลกูค้ามีความเช่ือถือ ในทกุ sector 
ของผลติภณัฑ์  
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ ผลิตนัน้ ลูกค้า
พิจารณาจาก 4 ข้อ  คือ 1) Cost ต้นทนุแขง่ขนัได้ 2) Quality คณุภาพได้ตามที่ลกูค้าต้องการ 3) 
Delivery สง่มอบตรงตามเวลา และ 4) Technology เทคโนโลยีการผลติได้ตามที่ลกูค้าต้องการ   

2.4 บริษัทใหญ่ๆ มกัไมค่อ่ยย้ายฐานการผลติ เนื่องจากมีต้นทนุในการย้าย ค่อนข้างสงู สอบถามว่า 
บริษัทที่เป็นลกูค้าของบริษัทฯนัน้ เพราะย้ายฐานการผลิตมาจากที่อื่น   หรือเร่ิมต้นผลิตกับ
บริษัทฯเป็นท่ีแรก  
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ มีทัง้ ย้ายฐานการผลติมาจากที่อื่น เพราะมีปัญหาใน
ด้านการผลติ และ เร่ิมต้นพฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกบับริษัทฯก็มี เช่นกนั 

2.5 ตามที่ น าเสนอในสไลด์ Business Unit ต้องการทราบว่า product ไหน  ท าก าไรให้กบับริษัทฯ
มากน้อย เรียงตามล าดบั  
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า หากให้แยกตามก าไรนัน้ ไม่สามารถแยกได้ แต่หาก
แยกตามกระบวนการผลติสามารถแยกได้ ตามล าดบัดงันี ้1) IC Packaging มี profit margin ที่
คอ่นข้างสงู 2) Fiber Optics 3) Box build และ PCBA 

2.6 ส าหรับ ลกูค้ารายที่ผิดนดัช าระหนีท้ัง้ 2 รายนัน้ บริษัทฯจะสามารถได้รับเงินกลบัมา หรือไม ่ 
          นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า เนื่องจากอยู่ในกระบวนการทางคดี จึงคาดการได้
คอ่นข้างยาก เพราะกระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
ได้พยายามอยา่งเต็มที่อยูแ่ล้ว 

3. นายมงคลชน ศรีอมร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุป
ได้ดงันี ้

3.1 ในแตล่ะ Business Unit นัน้ ตวัไหนใช้เวลา cycle time กระบวนการผลตินานท่ีสดุ      
       นายทดัธีร์ ขยิ่ม กลา่ววา่ Fiber Optics ใช้เวลานานที่สดุ รองลงมาคือ IC Packaging ทัง้นี ้IC 
Packaging ค านวณ เวลาได้ค่อนข้างแน่นอนกว่า สว่น PCBA และ Box build ใช้เวลาสัน้ และ 
Solar Panel ใช้เวลาคอ่นข้างนาน 

3.2 การพิจารณารับเป็นลูกค้านัน้ บริษัทฯมีการเรียกค่ามัดจ าการผลิต หรือไม่  หรือมีการพิจารณา
หรือไมว่า่ลกูค้ามีความเสีย่งที่สงูไหม 
        นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า บริษัทฯมีการป้องกันความเสี่ยงจากลกูค้าอย่างเต็มที่ 
โดยมีการท าประกนัภยัเครดิตลกูค้าทกุราย หากลกูค้าไมจ่่ายช าระภายใน 6 เดือนบริษัทฯจะได้รับ
เงินชดเชยค่าประกนัภยัแล้ว  ส่วนลกูค้ารายใหม่ที่ยงัไม่เคยมีประวตัิการสัง่ซือ้กบับริษัทฯ ก็จะใช้
วิธีการจ่ายเป็นเงินสด เมื่อลกูค้าจ่ายตรงแล้ว บริษัทฯจะพิจารณาให้เครดิตเทอมส าหรับการจ่าย
ช าระหนีต้อ่ไป ทัง้นีป้ระธานกรรมการบริษัทฯได้ให้นโยบายในการประกนัเครดิตลกูค้าเพื่อป้องกนั
ความเสีย่งจากการผิดนดัช าระหนีอ้ยา่งเคร่งครัดแล้ว 

3.3 Positioning Market Share บริษัทฯอยูใ่นล าดบัใด และได้ประมาณก่ี % 
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า การพิจารณาว่าอยู่ในล าดับใดนัน้ ท าค่อนข้างยาก
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เนื่องจากเปรียบเทียบกบัผลติภณัฑ์ที่แตกตา่งกนั หากจะเปรียบเทียบกบัตลาดทัว่โลกก็ยิ่งยากขึน้
ไปอีก เนื่องจากธุรกิจมีความหลากหลาย และแตกตา่งกนัอยา่งมาก 

3.4 Cost Reduction ที่ได้น าเสนอนัน้ Re-structuring เร่ืองอะไรบ้าง 
       นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า คือการลดจ านวนพนกังาน ส าหรับพนกังานสว่นที่เกิน
ความจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 

 
4. นายอัมพร จรรยางาม ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้

4.1 ปี 2560 บริษัทฯมีขาดทนุสทุธิ (547) ล้านบาท และมี Extra loss (509) ล้านบาทเกิดจากอะไร 
และบริษัทฯมีการเรียนรู้อะไรบ้างจาก ผลการด าเนินงานท่ีมีผลขาดทนุนี ้
          นายวิจะยะ กลิน่เกษร กลา่ววา่ เป็นผลขาดทนุจากการตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูประมาณ 
500 ล้านบาท และเป็นผลขาดทนุจากการด าเนินงานประมาณ 30 ล้านบาท เนื่องจากมีลกูค้าที่
เลือ่นการสัง่ซือ้ในปี 2560 มาสัง่ซือ้ในปี 2561  
           นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯได้ระมดัระวงัเร่ืองการช าระหนีข้องลกูค้า
มากขึน้ 

4.2 ความเสีย่งในการท าธรุกิจของบริษัทฯมอีะไรบ้าง และบริษัทฯมี Risk Management Committee 
ไหม 
             นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า ส าหรับความเสี่ยงในการท าธุรกิจของบริษัทฯ คือ
ลกูค้าผิดนดัช าระหนี ้และลูกค้าย้ายไปผลิตกับคู่แข่ง และยงัมีเร่ืองของอตัราแลกเปลี่ยนที่ผนั
ผวน ซึ่งบริษัทฯก็มีวิธีการในการลดหรือจัดการความเสี่ยงนี ้และยงัมีความเสี่ยงในการลงทุน 
เนื่องจากธุรกิจมีความอ่อนไหว บริษัทฯก็ต้องระมดัระวงัเพิ่มมากขึน้ เคร่ืองจักรที่ลงทนุซือ้ต้อง
เป็นเคร่ืองจกัรที่ใช้งานได้กับหลากหลายผลิตภณัฑ์ ไม่จ ากดัเฉพาะลกูค้ารายใดรายหนึ่ง หาก
เป็นเคร่ืองจกัรจ าเพาะ ก็จะให้ลกูค้าเป็นผู้ลงทนุ 
            ส่วนเร่ืองความเสี่ยง จะมีความเสี่ยงที่บริษัทฯสามารถควบคุมได้ และนอกเหนือการ
ควบคมุ ซึง่บริษัทฯต้องฝ่าฟันกบัความเสีย่งทัง้ 2 ด้าน ซึ่งบริษัทที่ท าธุรกิจคล้ายกบับริษัทฯ ต้อง
ประสบเช่นเดียวกนั ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ก็ได้มีการก าหนดปัจจัย
ความเสีย่ง และหาแนวทางในการป้องกนัความเสีย่งร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทฯอยูเ่สมอ 
             ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กลา่วว่า เร่ืองความเสี่ยงของบริษัทฯในการท า
ธุรกิจนัน้ บริษัทฯเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึน้ในอดีต  ซึ่งธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นัน้มีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ในช่วงแรกนัน้ บริษัทฯมี capacity ที่เหลือ ซึ่งบริษัทฯได้พยายามหา
ลกูค้ามาเพื่อป้อน และบริหารก าลงัการผลติอยา่งมีประสทิธิภาพ ในระยะหลงัการคดัเลอืกลกูค้า
รายใหม่ บริษัทฯต้องพิจารณาไปถึง ลูกค้าของลูกค้าอีกทอดหนึ่ง และศึกษาจากเวบไซต์ที่
วิเคราะห์ธุรกิจของลกูค้าด้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯใช้เหตกุารณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึน้ และพยายามไม่ให้
เกิดเหตกุารณ์ซ า้อีก    

 
5. นางสาวรัชชยา ช่อไสว ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
5.1 การท าประกนัภยัเครดิตลกูค้ามีคา่ใช้จ่าย มากน้อยเพียงใด 
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           นายกรทักษ์ วีรเดชะ ผู้ อ านวยการฝ่ายการเงิน กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายการท าประกันภัย
เครดิตลกูค้านัน้ประมาณ 1 ล้านกว่าบาท และบริษัทฯจะพิจารณาท าอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น
ต้นทนุประมาณ 0.1%  

5.2 กรรมการชาวตา่งชาติ ไมเ่คยเข้ามาประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯมีแนวทางด าเนินการอยา่งไร 
           นายยรรยงค์ สวสัดิ์ กรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัทฯ กลา่วว่า จะแจ้งให้กรรมการ
ทา่นนี ้ท าหนงัสอืลาออกตอ่ไป 

5.3 บริษัทฯไมม่ีก าไร เหตใุดจึงจ่ายโบนสัให้กบัพนกังาน 
           นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ เพื่อเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจ และรักษาพนกังานท่ี
มีคุณภาพไว้ หากไม่มีโบนสัแล้ว บริษัทฯจะเกิดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ
พนกังานในระดบั staff ทัง้นี ้บริษัทในกลุม่ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์นัน้มีการ fix โบนสัจ่ายอยู่แล้ว แต่
จะมากน้อยแตกตา่งกนัแล้วแตผ่ลประกอบการ 

5.4 บริษัทฯจะใช้เวลาประมาณเทา่ไหร่ ส าหรับลกูหนีท้ี่บริษัทฯด าเนินการทางกฎหมายในขณะนี ้
           นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ กล่าวว่า ลกูหนีท้ี่อยู่ในกระบวนการของศาลนัน้ 
บริษัทฯจะก าหนดได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากศาลชัน้ต้นผ่านแล้ว อาจจะอุทธณ์ และฎีกา ได้  
สว่นลกูหนีต้า่งประเทศที่อยูใ่นกระบวนการฟ้องนัน้ อยูร่ะหวา่งการพิจารณา  

 
6. นายดิเรก คุณวุฒวิานิช ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง กลา่ววา่ 
           ขอช่ืนชม กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่มีความเห็นอกเห็นใจพนกังาน เนื่องจากระดบั

พนักงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณาคดัเลือกลกูค้า ซึ่งบริษัทฯควรพิจารณาว่า
ปัจจยัที่ท าให้บริษัทฯพลาดเป้าหมายก าไรนัน้เกิดจากใคร ที่ท าให้ลกูค้าหลดุไป  นอกจากนีก้าร
ท าประกันภยัเครดิตลกูค้านัน้ เป็นการป้องกนัความเสี่ยงจุดหนึ่งเท่านัน้ แต่บริษัทฯควรหนัมา
พิจารณาลกูค้าอยา่งเข้มข้น ก่อนตดัสนิใจรับเป็นลกูค้าถึงแม้บริษัทฯจะได้ท าประกนัภยัรองรับไว้
แล้วก็ตาม 
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า ขอขอบคณุส าหรับค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ และ
บริษัทฯจะรับไปปฏิบตัิ ทัง้นี ้การพิจารณาลกูค้าใหมน่ัน้ จะพิจารณาอยา่งเข้มงวดตอ่ไป 

    
เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ ด าเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบ

รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารได้น าเสนอ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 
2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
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นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงานว่าตามที่บริษัทฯได้
จดัสง่รายงานประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ รวมทัง้รายงาน
ของผู้สอบบญัชีไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้วนัน้ รายละเอียดของงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุรวมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 
หน้า 91-135 โดยผลประกอบการในปี 2560 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย สรุปได้ดงันี ้  

 
 

 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 

   
   หลงัจากจบการรายงาน ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
  การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

 
1. นายปรีชา ไชยวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากรายงานประจ าปี 2560 หน้า 

113 นัน้ มีปรากฎค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย อยากทราบว่า ตอนพิจารณา
จดัตัง้บริษัทยอ่ยนี ้ได้มีการพิจารณาอยา่งละเอียดถ่ีถ้วนหรือไม่  
          นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า บริษัทย่อยนี ้คือบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ ากัด 
ซึง่หยดุกิจการเรียบร้อยแล้ว ในช่วงของการพิจารณาจดัตัง้บริษัทย่อยในเวลานัน้ ธุรกิจอาร์เอฟ
ไอดี เติบโตมาก ซึ่งได้มีการพิจารณากันอย่างดีแล้ว แต่เนื่องจากธุรกิจอาร์เอฟไอดี มีการ
เปลีย่นแปลงพฒันาการที่รวดเร็วมาก อาจจะท าให้บริษัทฯไม่สามารถตามพฒันาการที่รวดเร็ว
นัน้ได้ จึงเป็นผลให้ในระยะหลงัๆ ผลประกอบการไมด่ี 

  
 เมื่อไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามอยา่งใด ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงาน
ของผู้สอบบญัชี  

    
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นด้วย 445,755,101 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 224 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล  

 ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 

  ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงาน(ขาดทนุ)สทุธิประมาณ (547)  ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจดัสรรก าไร
สทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในปี 2560 ได้ 

 นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทฯ ยงัคงมีขาดทนุสะสมคงเหลืออยู่ ดงันัน้ ตามกฎหมายบริษัทฯ ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ได้ ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือ
เชิญประชุมครัง้นีท้ี่จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า 
สมควรงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
    
   การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอืหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามวา่ บริษัทฯมีผลขาดทนุทางภาษี 
5 ปี เหลอืทัง้หมดเทา่ไร และได้มีการใช้ผลขาดทนุทางภาษีแล้วหรือยงั 
        นางสาวภสัรา โอภาสนิพทัธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี กลา่วว่า บริษัทฯยงัมีผลขาดทนุ
สะสมจ านวนมากเป็นหลกัร้อยล้านบาท และมีขาดทุนสะสมต่อเนื่องมากกว่า 5 ปีแล้ว และ
บริษัทฯได้รับการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ด้วย 

 
    เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมตัิ งดการ

จัดสรรเงินก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 
2560 และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม ่เมื่อไมม่ีจึงประกาศผล
คะแนน 

 
    มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงดจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิงด

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 445,745,101 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 224 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง 10,000 เสยีง   
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

 ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่ ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

1. นายสมนกึ ไชยกลุ           กรรมการ 
2. นายประสาท ยนูิพนัธุ์    กรรมการ 
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์                      กร รมก า รอิ ส ร ะ  แ ละป ร ะ ธ าน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
   

ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของ
บริษัทฯเป็นอยา่งดี มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส ทัง้ได้ปฏิบตัิงานในต าแหนง่หน้าที่ในฐานะกรรมการและ
อนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เป็นมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระสามารถให้
ความเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 3 ทา่นได้แก่   

 
1. นายสมนกึ ไชยกลุ           กรรมการ 
2. นายประสาท ยนูิพนัธุ์    กรรมการ 
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์                      กร รมก า รอิ ส ร ะ  แ ละป ร ะ ธ าน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  ทัง้นีข้้อมลูและประวตัิสงัเขปของกรรมการ 
ทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 ที่ได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

  ในวาระนีจ้ึงขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนน 
 

   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 
   การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

1. นายมงคลชน ศรีอมร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กลา่วว่า สมาคมสง่เสริมผู้
ลงทนุไทย กงัวลว่า การด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทฯที่มีอายกุารด ารงต าแหน่ง
ตอ่เนื่องมาเป็นระยะเวลา 5-10 ปีนัน้  จะกระทบกบัความเป็นอิสระ 
        รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบกบัความเป็นอิสระ ในการ
ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทฯ  
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เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

แตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคล 
 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ดงันี ้

 
(1) นายสมนึก ไชยกุล  ได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย 445,295,101 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.8990 
ไมเ่ห็นด้วย 450,224 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.1010 
งดออกเสยีง 10,000 เสยีง   

 
(2) นายประสาท ยนิูพันธ์ุ ได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย 445,295,101 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.8990 
ไมเ่ห็นด้วย 450,224 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.1010 
งดออกเสยีง 10,000 เสยีง  

 
 

(3)   รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 
      และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย 445,294,901 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.8990 
ไมเ่ห็นด้วย 450,224 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.1010 
งดออกเสยีง 10,000 เสยีง 

 
 
 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
  ผู้ ด าเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดบัความรับผิดชอบ 
และประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดย
ให้คงอตัราเดิมตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้มีมติอนมุตัิไว้  ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เป็นไปตามที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ 
ดงันี ้

 
 ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  

(บาท/คน/เดือน) 
เบีย้ประชุม  

(บาท/คน/ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 36,000 5,000 

กรรมการ 24,000 5,000 
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 ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

เบีย้ประชุม  
(บาท/คน/ครัง้) 

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 

*สทิธิประโยชน์อื่นๆ -ไมม่ี- 
 

   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ ด าเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน 

        
  มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้
 

เห็นด้วย 445,305,101 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.8990 
ไมเ่ห็นด้วย 224 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง 450,000 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.1010 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 
   ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้

มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2561 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 2561 โดยให้
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทัง้
งบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท 
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ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ ทัง้นีผู้้สอบบญัชีดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกับบริษัทฯ 
ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
(หมายเหต:ุ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แต่ปี 
2557-2560 สว่นนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2560)  
 
โดยเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯเป็นจ านวน 1,945,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 
2560จ านวน 120,000 บาท         
     

              (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 
 
ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 
เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน              

 
    มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2561 ตามที่ได้น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 445,755,101 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 224 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  

 
 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38. 
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  ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่าเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิ
ให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24. เก่ียวกบัการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยผู้ ถือ
หุ้น  

นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทฯใหม่ เพื่อให้มีความทนัสมยัและ
บง่บอกถึงพฒันาการและศกัยภาพของบริษัทฯ ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38. ซึ่งก าหนด
ลกัษณะของตราประทบัของบริษัทฯ  ไว้ ทัง้นี ้รายละเอียดของข้อบงัคบัข้อ 24. และข้อ 38. ที่เสนอขอ
แก้ไขปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุที่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ 
 

ข้อ 24. (เดิม)  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี
ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบั
จ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือ ขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 
เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

(ใหม)่   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 
เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท า
หนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและ
เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้ให้คณะกรรมการจดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุตามที่ผู้ ถือหุ้นร้องขอภายในก าหนดเวลาตามวรรค
สอง    ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็น
การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุ และอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด 
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั ข้อ 27. ผู้ ถือหุ้นตาม
วรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุครัง้นัน้ให้แก่บริษัทฯ 
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ข้อ 38.  (เดิม)  ตราประทบัของบริษัทฯเป็นดงันี ้    ข้อ 38. (ใหม)่  ตราประทบัของบริษัทฯเป็นดงันี ้
 

 

 

 

 

 
  ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38. ตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน              

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38. ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 445,755,101 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 224 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

 ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 
 
   ผู้ด าเนินการประชุม กลา่วว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องระดมทนุมาเพื่อใช้เป็นเงิน

หมนุเวียน และ/หรือส ารองไว้ส าหรับการช าระคืนเงินกู้ยืมในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่ม
ทนุจดทะเบียน จากจ านวน 1,020,771,159 บาท เป็น 1,229,890,150 โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ 
จ านวน 209,118,991 หุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดงั
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุครัง้นีแ้ละที่จะกลา่วตอ่ไปในวาระท่ี 10 ถึง 11 

 
 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจ าเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ละที่ปรากฏบนสไลด์ ดงันี ้

 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน

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

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

 มลูคา่หุ้นละ 1.00  บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น    

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

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 
 
  ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เมื่อไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามอยา่งใด ผู้ด าเนินการประชมุจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน         
      
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่  
3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

เห็นด้วย 440,680,101 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 98.8614 
ไมเ่ห็นด้วย 4,625,224 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   1.0376 
งดออกเสยีง 450,000 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.1010 

 
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่   
 

ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่าตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนมาแล้วใน
วาระที่ 9 เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่
จ านวนไม่เกิน 209,118,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิ SMT-W2 ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
จ านวนไม่เกิน 209,118,991 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจ านวนหุ้นที่เรียกช าระแล้ว

ทัง้หมด ณ ปัจจบุนั) เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 
(SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น     

 



                          29 

 

 

 

 ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่และการมอบอ านาจปรากฏตามหนงัสือ
เชิญประชมุในครัง้นีซ้ึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ 

นอกจากนี ้เพื่อความคลอ่งตวัในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมข้่างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น หนังสือ
บริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้ เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 

 
  ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

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

เห็นด้วย 445,297,101 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9982 
ไมเ่ห็นด้วย 8,224 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0018 
งดออกเสยีง 450,000 เสยีง   

 
วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่  2 

(SMT-W2) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 
    
    ผู้ด าเนินการประชุม กลา่วว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ที่ได้น าเสนอข้างต้นนัน้ เพื่อ

เป็นการตอบแทนผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน บริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) จ านวนไม่เกิน 209,118,991 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “SMT-W2”) ในอตัราสว่น 
4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย SMT-W2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) ซึ่ง SMT-W2 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิเท่ากบั 2.10 บาทต่อหุ้น และ SMT-W2 มีอาย ุ2 ปี นบัจากวนัที่
ออกเสนอขาย โดยมีรายละเอียดของ SMT-W2 และการมอบอ านาจปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้น



30  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562   

 

 

ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) ที่ได้จดัสง่ให้
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ละตามที่ปรากฏบนสไลด์  

    โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 (Record 
Date) ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

 
ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่

ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการ
ก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ราคาและ
อตัราการใช้สิทธิ การจดัสรร และวนัออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 ตลอดจนมีอ านาจใน
การก าหนดเหตแุหง่การออกหุ้นสามญัใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรา
การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศ
ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็น
และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 การน าใบส าคญัแสดง
สิทธิ SMT-W2 และหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ  SMT-W2 เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอื่น 

 
  ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 
    ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering)  และการมอบอ านาจตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัค้านหรือ
งดออกเสยีง หรือไม่ และมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 

 
   การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
 

1. นายดิเรก คุณวุฒวิานิช ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1.1 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SMT-W1) ที่บริษัทฯออกก่อนหน้านีย้งั

อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือไม ่และจ านวนคงเหลอื และราคาอยูท่ี่เทา่ไหร่ 
          นายคเณศ ศรีศภุอรรถ กลา่วว่า เหลือ 167,295,007 หน่วย ราคาการใช้สิทธิ 8 บาทต่อ
หุ้น 

1.2 วตัถปุระสงค์ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 
(SMT-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นัน้ ถือเป็นการตอบแทนผู้ ถือหุ้น ส าหรับการไมไ่ด้จ่ายเงิน
ปันผล ใช่หรือไม ่เนื่องจากราคาวนัแรกของการออกขายจะมีราคาดีที่สดุ 
          นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ แล้วแตก่ารพิจารณาของผู้ ถือหุ้น ว่าจะถือไว้ หรือจะ
ขาย 
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1.3 การใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ นัน้ แตล่ะปี ได้ก่ีครัง้ 
           นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ ปีละ 4 ครัง้ 

2. นายปวริศ สุวรรณเพทาย ผู้ถอืหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
2.1 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SMT-W1) ที่บริษัทฯออกก่อนหน้านีย้งั

อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์  เหตใุดไม่ปรับราคาการใช้สิทธิแทนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-
W2 
          นายคเณศ ศรีศภุอรรถ กลา่วว่า ตามข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ  SMT-W1 
ไมส่ามารถท าได้ 

 
เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)  และมอบอ านาจตามที่ได้น าเสนอ และ
สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน   
 
 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และ
การมอบอ านาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้   
    

เห็นด้วย 445,297,101 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9982 
ไมเ่ห็นด้วย 8,224 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0018 
งดออกเสยีง 450,000 เสยีง   

 
วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
  ประธานในที่ประชมุ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัตา่งๆ โดยกรรมการและผู้บริหาร

ได้ตอบข้อซกัถามในเร่ืองตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้  
 

การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น  
1. นายอัมพร จรรยางาม ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง   
 ขอให้บริษัทฯ จดัให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุในวนันีส้ามารถไป Company Visit ที่บริษัทฯได้บ้าง 

        
       นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ บริษัทฯมีความยินดีเป็นอยา่งยิ่ง ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจ 
สามารถลงช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศพัท์ติดต่อ ไว้กบัพนกังานของบริษัทฯได้ หากบริษัทฯมี
การจดั Company Visit จะเรียนเชิญไปยงัผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์ไว้ 
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2. นางสาวรัชชยา ช่อไสว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ต่อเนื่องจากค าถามเร่ือง การจ่ายโบนัส
ประจ าปีของบริษัทฯ ถ้าปีนีผ้ลประกอบการของบริษัทฯยงัไม่มีก าไรสทุธิ เร่ืองของการจ่ายโบนสั
ผู้บริหารนัน้ ขอให้บริษัทฯพิจารณาตอ่ไป 
          นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯจะรับข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์นี ้ไว้
พิจารณาตอ่ไป 

 
เมื่อที่ประชมุไมม่ีข้อซกัถามอยา่งใดอีก ผู้ด าเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานฯกลา่วปิดการประชมุ 

ประธานฯได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุการด าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ด้วยดตีลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 16.00 น. 

 
 
 

                                                            ลงช่ือ_________________________ประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุ 
                       (นายสมนกึ ไชยกลุ) 

 
 

ลงช่ือ _________________________ผู้บนัทกึรายงาน 
                            (นายยรรยงค์  สวสัดิ์) 
                             เลขานกุารบริษัทฯ 
                                                               

 

 รับรองรายงานการประชมุถกูต้อง 

 

 ลงช่ือ _________________________ ประธานกรรมการ       ลงช่ือ _________________________ กรรมการ 

                (นายสมนกึ ไชยกลุ)                                             (นายประสาท ยนูิพนัธุ์)   
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สิ่งที่สง่มาด้วย  3 

ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 
 
 
 
. 

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล 

 (อาย ุ32 ปี)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 

ต าแหนง่ในบริษัทฯ : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
(สายงาน การจดัการวตัถดุิบ) 

เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็น : กรรมการ 
การศกึษาระดบัสงูสดุ : -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และบริหาร 
มหาวิทยาลยัอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ประเทศองักฤษ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accrediation Program (DAP) รุ่นท่ี 116/2558 จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จ านวนหุ้น และสดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61) 

: คิดเป็นร้อยละ 1.63 
 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัทฯ 

: 5 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเมือ่ปี 2557)  

การด ารงต าแหนง่ในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น 

: ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น : 1. กรรมการ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ ากดั 
2. กรรมการ บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั 
และ/ หรือ เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
ของบริษัทอนัอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี
2561 ที่ผา่นมา 

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

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการด้วยกนั 

:  ไมม่ี 

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที ่
ผา่นมา 

: ไมม่ี 
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 นางพูนพรรณ ไชยกุล 

 (อายุ 59 ปี)  

ต าแหนง่ในบริษัทฯ : ไมม่ี 
เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ : กรรมการ และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) 
การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพฯ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 131/2553 จากสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
จ านวนหุ้น และสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61) 

: คิดเป็นร้อยละ  0.78 
 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัทฯ 

: 9 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเมือ่ปี 2553) 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัท
จดทะเบยีนอื่น 

: ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการ
อื่น 

: - ประธานกรรมการบริษัท คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้ จ ากดั 

- ประธานกรรมการบริษัท กลุภสัสรณ์ จ ากดั 

- รองประธานกรรมการบริษัท ชีวา ไรซ์ จ ากดั 

- รองประธานกรรมการบริษัท เอสเอ็มที ไบโอแมส จ ากดั 

- กรรมการก่อตัง้สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 (ประเทศไทย) 
- นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 (ประเทศไทย) ปีบริหารคริสต

ศกัราช 2018-2020 
- อุปนายกกรรมการสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ 

จงัหวดัเพชรบรีุ  
- ประกาศเกียรติคณุ รางวลั “แม่ดีเด่น” ประจ าปี 2561 จากสภา

แมด่ีเดน่แหง่ชาติ ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 
ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั 
และ/ หรือ เก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบริษัทอนัอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี
2561 ที่ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     3/5 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี:  1/1 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการด้วยกนั 

: เป็นคูส่มรสของ นายสมนกึ ไชยกลุ ประธานกรรมการ 
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ประวตัิการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่
ผา่นมา 

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

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

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

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

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

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

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

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

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

 กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

 ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี 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 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า
ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเ ป็นการ
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณี
เช่นนี ้ให้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมตามที่ผู้ ถือหุ้นร้องขอภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง    ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ  รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ ภายใน 45 วนันบัแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุ และอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั ข้อ 27. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุครัง้นัน้ให้แก่บริษัทฯ 

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 าหนดค่าตอบแทน 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่น ๆ 

การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน 
 ข้อ 26. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชุมก็
ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด 
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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
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 
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ให้กรรมการแจ้งให้ทราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ที่
บริษัทท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบจุ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลง
ในระหวา่งรอบปีบญัชี 

 
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 หุ้ นละเทา่ๆ 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 5 

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. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ และศาสตราจารย์ ดร.ก าพล 
ปัญญาโกเมศ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือท าเคร่ืองหมาย  
หน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
ดงักลา่ว  

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 
26 เมษายน 2562 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 รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่าจ านวนที่ตน
ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้นตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค.  
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ก่อนเร่ิมการประชุม ตัง้แต่เวลา 13.00 น.   
เป็นต้นไป ในวนัจนัทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องวีนสั ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
หลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ สิง่ที่สง่มาด้วย 8 
 
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น  

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  
วาระทั่วไป  
1. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยบตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่ง

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

2.  กรณีมอบฉนัทะ  
2.1  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  

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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานในที่ประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้ 
1.  ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  โดยจะสอบถาม

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

ลงคะแนน โดยลงคะแนนตามความเห็นเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian 
ที่ในหนงัสอืมอบฉนัทะก าหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้  

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ  

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

และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้    
เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ  

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  
ประธานในที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม  โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนน
เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และจะแจ้งผลการนบั
คะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ  
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สิ่งที่สง่มาด้วย 6 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 
 
 

1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์    
      
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
อาย ุ72 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 2562 
 
 
 
 
 

2. ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ    
      
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
อาย ุ46 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 2562 
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            สิ่งที่สง่มาด้วย 7 

                                                                                                                  
                                                                                                                        

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

                เขียนที.่............................................................................ 
       วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. .................... 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาต.ิ...................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์........................................ 
 (2)      เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ้
                      หุ้นสามญั………………………………หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  (1) ....................................................................อาย.ุ..............ปี  อยูบ้่านเลขท่ี.................................... 
ถนน....................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 
  (2)  รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ อาย ุ72 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 13160 

  (3)  ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ46 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
  
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวีนัส ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

  ลงช่ือ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 
                                           (                                                          ) 

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

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

              (รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์)        (ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ)    

หมายเหตุ:   
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ 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.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ อาย ุ72 ปี ที่อยู ่605-606 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 13160 

  (3) ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ46 ปี ที่อยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะ
อิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
  

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัจนัทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวีนัส ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 

คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

               2561 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 2561 

    (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. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล 
      เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

       2. นางพนูพรรณ ไชยกุล 
       เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

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

หมายเหต ุ:  รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ และศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้ รับมอบอ านาจมีสว่นได้
เสียในวาระนี ้

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
 
    วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 79,300,000 บาท และส่วนเกิน 
  มูลค่าหุ้นจ านวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 
   จ านวน 593,908,864 บาท 
  ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
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  วาระที่ 9 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

                                        (                                                          ) 
 
 
 
 

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

                                         (                                                          ) 
 

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

           (รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์)                              (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 2562 ในวนัจนัทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวนัีส ชัน้ 3 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง 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 

วาระที่  .................................  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.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ อาย ุ72 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 13160 

  (3) ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ46 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก  อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
   
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวีนัส ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 

คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

   มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
   หุ้นสามญั..................................... หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................เสยีง 
  รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด................................................. เสยีง 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

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

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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                วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
               2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี   

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

  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงนิ 
  ปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561  

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

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

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

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

       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
   2.    นางพูนพรรณ ไชยกุล 
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
   

 วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

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

หมายเหต ุ:  รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ และศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้ รับมอบอ านาจมีสว่นได้
เสียในวาระนี ้

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
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 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 79,300,000 บาท และส่วนเกิน 
  มูลค่าหุ้นจ านวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 
   จ านวน 593,908,864 บาท 

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

 วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

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

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่
เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 
ลงช่ือ..........................................................ผู้มอบฉนัทะ 

      (                                                          ) 

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

 (                                                          ) 

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

           (รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์) 

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) 
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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 2562 ในวันจนัทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวนัีส ชัน้ 3         

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึ
เลือ่นไปในวนั 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 

 

  

  

 
หอ้งวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่  

ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

“SMT” 
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
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