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หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 

 

แนวปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา่สายพนัธุ์ใหม ่2019  (COVID-19) และเพื่อเป็นการรองรับมาตรการ
ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จึง
ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ดงันี ้
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีอยู่ในกลุม่เสีย่ง เช่น มีการเดินทางกลบัจากประเทศกลุม่เสีย่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ท้องที่

นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย และยังไม่พ้นก าหนดระยะเวลา 14 วันนับจากกลบัจากการ
เดินทางดงักลา่ว หรือผู้มีไข้ (มีอณุหภมูิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) หรือมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ 
เช่น ไอ จาม มีน า้มกู เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค งด
การเข้าร่วมประชุม หากประสงค์จะใช้สิทธิ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงได้โดยการมอบฉนัทะให้ผู้อื่นหรือ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทนได้  

2. บริษัทจะจัดตัง้จุดคดักรอง สอบประวตัิ และตรวจวดัอุณหภมูิผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านด้านหน้าห้องประชุม  กรณีที่

พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม  ในการนี ้ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสยีงโดยการมอบฉนัทะให้ผู้อื่นหรือให้กรรมการอิสระของบริษัทให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทน 

3. ผู้ ถือหุ้นที่ผ่านการคดักรองแล้วและมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  บริษัทขอความ
ร่วมมือในการปฏิบตัิตน ดงันี ้

- กรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชมุ 
- กรุณาหมัน่ล้างมือให้สะอาดด้วยสบูห่รือแอลกอฮอล์ล้างมือ 
- หลกีเลีย่งการสมัผสับริเวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) โดยไมจ่ าเป็น 
- หลกีเลีย่งการใช้หรือสมัผสัสิง่ของร่วมกบัผู้อื่น 
- หากมีอาการไอ จาม มีน า้มกู เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชมุผู้ ถือหุ้นทนัที 

4. บริษัทจะจดัที่นัง่โดยมีระยะหา่ง จึงอาจมีที่นัง่จ ากดัโดยหากที่นัง่เต็มกรุณามอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทน    

 
 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการปกปิดข้อมลูหรือฝ่าฝืนแนวปฏิบตัิของบริษัทข้างต้น ผู้ ถือหุ้นและ /หรือ
บคุคลดงักลา่วอาจมีโทษตามกฎหมาย 
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หรือกิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั  
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

        วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563  
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

2. รายงานประจ าปี 2562 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมลูประกอบการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการอิสระ 

4. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
5. เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ  ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะและการลงทะเบียน 
6. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. 
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

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

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่   30 กรกฎาคม  2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2  ชัน้ 2     

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
เร่ืองตา่งๆ ตามวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562
ประชุมเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 
 
 

 



2  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563   

 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
ความเป็นมา  บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปีที่
ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (ในรูปแบบแผ่นบนัทึกข้อมูล CD-ROM) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
และการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไมต้่องออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
 รายงานของผู้สอบบัญชี   

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้อง
จัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณา
อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน รวมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระส าคญั จากงบเฉพาะกิจการ 
และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้ดงันี ้  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สนิทรัพย์รวม 2,796 2,787 ล้านบาท 
หนีส้นิรวม 1,551 1,544 ล้านบาท 
รายได้รวม 1,819 1,783 ล้านบาท 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (41.89) (35.64) ล้านบาท 
อตัราสว่นก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (0.047) (0.043) บาท/หุ้น 

 
โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 
 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับ 
    ผลการด าเนินงานของปี 2562  

ความเป็นมา  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนนัน้ ซึง่จากงบก าไร
ขาดทุนของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีผลการด าเนินงาน 
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(ขาดทุน) สทุธิประมาณ (36) ล้านบาท และบริษัทฯยงัคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ประมาณ (51) ล้านบาท 
บริษัทฯจึงไมส่ามารถจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในปี 2562 ได้  
 
นอกจากนี ้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 36. ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีขาดทนุสะสมอยู ่
ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯยงัคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ดงันัน้บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 ได้ 
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและส ารอง
ตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการตามนโยบาย
ดงักลา่ว (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณา
อนมุตัิงดจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 
2562 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 13 ก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึ่ง ในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่  
 ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯมีกรรมการจ านวนทัง้หมด 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์        กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทัง้ 2 ท่านสมควรกลบัเข้าด ารง

ต าแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทัง้ในด้านคณุสมบตัิตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อก าหนดอื่นๆที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้น าเสนอกรรมการทัง้ 2 ทา่น ซึง่ได้
ผา่นการกลัน่กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 อนมุตัิแตง่ตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 
 

 
 



4  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563   

 

 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์        กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณากลัน่กรองกรรมการ
ทัง้ 2 ทา่น ด้วยความรอบคอบแล้วเห็นวา่ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของ
บริษัทฯเป็นอย่างดี มีประวตัิการท างานที่โปร่งใส รวมทัง้ได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและ
อนกุรรมการได้เป็นอยา่งดีตลอดมา จึงมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  
โดยข้อมลูและประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 12 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ อนัประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดบัความรับผิดชอบ ประสบการณ์ รวมทัง้การ
สร้างแรงจูงใจในการท างานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันแล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2562 โดยมี
รายละเอียด 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 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

*สทิธิประโยชน์อื่นๆ -ไมม่ี- 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้
เท่ากับปี 2562 ต่อไป จนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และเห็นสมควรเสนอให้ที่
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ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามที่น าเสนอ
ข้างต้น 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุ 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อ
พิจารณาน าเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน    
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษัทที่
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชี ตลอดจนมีเครือขา่ยครอบคลมุและเป็นท่ียอมรับในหลายประเทศ ซึง่จะ
ท าให้มาตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ อยู่ในระดบัสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบ
บญัชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักลา่วแต่อย่างใดโดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2563 
จ านวน 2,145,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 100,000 บาท และมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้ 
นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 ซึง่ผู้สอบบญัชีดงักลา่ว
จะตรวจสอบบญัชีของบริษัทยอ่ยด้วย ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท
ส านักงาน อีวาย จ ากัดจัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 
(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์  และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แต่ปี 2557-
2562 สว่นนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2562)  
             (หนว่ย: บาท) 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
 - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 2,145,000 2,045,000 

 
เพิ่มขึน้จากปี 2562  
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) 50,000 100,000 

รวม 205,000 255,000 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2563 และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่น าเสนอข้างต้น 
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การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 21 

ความเป็นมา ตามที่พระราชก าหนดวา่ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พรก.”) ออกมามี
ผลบงัคบัใช้ เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2563 จึงสง่ผลให้ผู้ ร่วมประชุมที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตาม พรก. สามารถเข้าร่วมประชุมจากที่ใดก็ได้และไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสถานที่ประชุมแห่งเดียวกนัอีกต่อไป 
เพียงแค่ให้มีการเช่ือมต่อ (Join) ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น
ระหวา่งกนัได้ ก็สามารถประชมุผา่นสือ่ อิเลก็ทรอนิกส์ตาม พรก. ฉบบันีไ้ด้แล้ว 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 21 ให้
สอดคล้องกบั พระราชก าหนดวา่ด้วยการประชมุผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  ดงันี ้

ข้อบังคับก่อนแก้ไข ข้อบังคับหลังแก้ไข 
ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอยา่งน้อย 
3 เดือนตอ่ครัง้ 
 
ในการเรียกประชมุคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวนั
ประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 
คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องที่
อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือสถานท่ีอื่น
ใดตามทีเ่ห็นสมควร 
 
กรรมการตัง้แต ่ 2 คนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มี
กรรมการตัง้แต ่ 2 คนขึน้ไปร้องขอ ให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
ก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการ
ร้องขอ 

ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอยา่งน้อย 
3 เดือนตอ่ครัง้ 
 
ในการเรียกประชมุคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวนั
ประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 
คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่
อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่น
ใดตามที่เห็นสมควร 
 
กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มี
กรรมการตั ง้แต่  2 คนขึ น้ ไป ร้องขอ  ให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
ก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ได้รับการ
ร้องขอ 
 
การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ของบริษัทสามารถด าเนินการจัดการประชุมผ่านสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ตามที่กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการ
รักษาความ มัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึงประกาศ ข้อก าหนด ข้อ
กฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ที่มี อยูแ่ล้วในปัจจบุนัหรือ
ที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
 
อนึ่ ง  ในการส่งหนังสือ เชิญประชุมและเอกสาร 
ประกอบการประชุมจะสง่โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และต้อง
จัด เก็บส า เนาหนังสือ เชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมเป็นหลกัฐาน โดยจะจัดเก็บใน
รูปแบบข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
 

 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 28 
 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
  

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่  30 
กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงหลักสี่  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 13.00 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงแทนตน สามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในสิง่ที่สง่มาด้วย 6 

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและ  
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7 โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึง่เท่านัน้ สว่น
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.starsmicro.com   

ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ  ภายในวนัพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดย
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม   
ผู้ ถือหุ้นด้วย 
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เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ทา่น
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะน าแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมนี)้  และ
หนงัสอืมอบฉนัทะมาแสดง เพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ ในวนัประชมุดงักลา่วข้างต้น 

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

 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

 
 (นายยรรยงค์  สวสัดิ)์    

 เลขานกุารบริษัทฯ                                                                                     
 โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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สิ่งที่สง่มาด้วย  1 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

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

 
เวลาและสถานที่ 
 ประชุมเมื่อวนัจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวีนสั ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายสมนกึ ไชยกลุ ประธานกรรมการ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวดัใหญ่ ตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯไมม่ีรองประธานกรรมการ ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นต้องเลอืกผู้ ถือหุ้นทา่นใดทา่นหนึ่ง เป็นประธานในท่ีประชมุ ในการนี ้นายยรรยงค์ สวสัดิ์  ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เสนอ
ให้ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านซพัพลายเชน ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท า
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวนันี ้และสอบถามวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีถือวา่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวนันี ้และกลา่วว่า ณ บดันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมทัง้ด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 108 ราย ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 438,675,534 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 52.4431 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 836,475,966 หุ้น ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ภายหลงั
จากเปิดการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเพิ่มขึน้จึงรวมเป็นจ านวนทั ง้สิน้ 139 รายถือหุ้น
รวมทัง้สิน้ 467,375,156 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 55.8741 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ)  
 

นายยรรยงค์ สวสัดิ์ เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย
อิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 
กรรมการบริษัทฯ บริษัทฯมีกรรมการจ านวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมจ านวน 6 ท่าน ( คิดเป็นกรรมการที่เข้าร่วม

ประชมุ ร้อยละ 86 ของกรรมการทัง้หมด)  
   
1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านซพัพลายเชน 
2. นายประสาท ยนูิพนัธุ์ กรรมการ 
3. นางพนูพรรณ ไชยกลุ กรรมการ และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
4. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
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5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 

6. ศาสตราจารย์  ดร.ก าพล ปัญญา
โกเมศ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง 
 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะท าหน้าที่น าเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชมุจ านวน 7 ทา่น 
 1.  นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2.  นายยรรยงค์ สวสัดิ์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและการบริหาร 
3.  นายทดัธีร์ ขยิ่ม                ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการพฒันาธุรกิจ 
4.  นายชยัณรงค์ นิมมานเทวินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบตัิการและพฒันา 
5.  นายวิจะยะ กลิน่เกษร  ผู้อ านวยการอาวโุส (ฝ่ายบญัชีและการเงิน) 
6.  นายกรทกัษ์ วีรเดชะ  ผู้อ านวยการ (ฝ่ายการเงิน) 
7.  นางสาวสนุนัท์ วงศ์มทุธาวณิชย์     ผู้อ านวยการ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)  

  
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน  2 ทา่น 
1.  นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
2.  นางสาวพชัรี ตนัติพิทกัษ์กลุ 
 
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จ ากัด เข้าร่วมประชมุ 
จ านวน 2 ทา่น 
1.  นางสาวพรพิไล โกศลประภา  
2.  นางสาวมนนิรา ดา่นวิวฒัน์ 
 
ที่ปรึกษาด้านการเงนิ และ Compliance  
1. นายคเณศ ศรีศภุอรรถ 
 
เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน 2 ทา่น 
1.   นางสาวเพลงพริตตา ค าพรม 
2.   นางสาวณฐัรุจา ศรีพุม่ไข่ 

 
บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและตรวจนบัผลการ
ลงคะแนนเสยีงร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนัน้ เลขานกุารบริษัทฯ กลา่วเรียนเชิญ นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 
ซึง่เป็นประธานในที่ประชุมกลา่วเปิดการประชมุ โดยนายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  และกลา่วเปิดการประชุม จากนัน้ได้มอบหมายให้ นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็น
ผู้ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเร่ิมด าเนินการประชุม  นางสาวมนนิรา ด่านวิวฒัน์ ได้ชีแ้จงวิธีการออก
เสยีงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
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1.  การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่
หรือรับมอบฉนัทะมา 

2.  ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ ทัง้นีใ้นการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้
นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด 

3.  ในระหวา่งการประชุมผู้ด าเนินการประชุมจะเรียนถามในทกุๆ วาระวา่จะมีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ถ้า
ไม่มีผู้ ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ด าเนินการประชุมจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่าผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น เอกฉันท์อนุมัติ
ตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ด าเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง 
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมายถกู  ลงในกรอบสีเ่หลีย่มในช่องที่ต้องการใน
บตัรลงคะแนนเสยีงที่แจกให้และขอให้ชมูือขึน้ เพื่อให้พนกังานของบริษัทฯ เก็บบตัรมานบัคะแนน ส าหรับผู้ที่ไมค่ดัค้านหรือไม่
งดออกเสยีง จะถือวา่อนมุตัิตามวาระท่ีเสนอและไมต้่องลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็น
ด้วย และ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

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

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

6.  ผู้ด าเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่
นบัได้จะเป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระ
จะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

7.  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระท่ี 5 ,วาระท่ี 7 ถึงวาระที่ 9 จะต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
- วาระที่  6 ต้ องได้ รับอนุมัติ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ต ่ ากว่า  2 ใน  3 ของจ านวน เสียงทั ง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
- วาระที่ 2  เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมต้่องลงมติ  

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

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
 

 ผู้ด าเนินการประชุม กลา่วว่า บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 30 
เมษายน 2561 โดยบริษัทฯได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วัน
ประชมุ และได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
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ก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อ
สงสยัและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว  

   เมื่อไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่วและไมม่ีการซกัถามอยา่ง
ใด ผู้ด าเนินการประชมุเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 

30 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
  

เห็นด้วย 449,932,034 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ  
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
 

ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่วเรียนเชิญ นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ ประธานในที่ประชุม รายงานความ
คืบหน้าเก่ียวกบัการจดัท าแผนการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กลา่วว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของส านกังาน ก.ล.ต. และสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งสนบัสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจดัท าแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยมีการ
ติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต และแนวทางปฏิบตัิ
ในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น และได้เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และ
พนกังานปฏิบัติตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 34 ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียน
เร่ืองการกระท าผิดด้านการทจุริต หรือการกระท าผิดจริยธรรมใด 

 
จากนัน้ ผู้ ด าเนินการประชุม   ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานประจ าปี 2561 และกล่าวเรียนเชิญ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชมุรับทราบ  

 
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนือ้หาในการน าเสนอมี

สาระส าคญั 2  เร่ืองดงันี ้       
1) 2018 Performance 
2) 2019 Business Plan & Strategy 
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1) 2018 Performance 

ส าหรับยอดขายปี 2018 เทียบกับปี 2017  ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2018 น้อยกว่าปี 2017 เล็กน้อย 
โดยมียอดขายอยู่ที่ประมาณ 1,700 กว่าล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนและค่าเงิน
บาท และเนื่องจากตลาดกลุม่ผลิตภณัฑ์ IC Packaging ลดลง ทัง้นีบ้ริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายในตลาด
ของผลิตภณัฑ์ใหม่ที่มีการเติบโตเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในส่วนของ Optics และ Box build /PCBA  จึงสง่ผลท า
ให้ Gross Profit ของบริษัทฯ ดีขึน้ 
 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ในแตล่ะไตรมาสของปี 2018 กบัปี 2017 ในปี 2017 บริษัทฯ มียอดขายน้อย
สุดอยู่ที่ในไตรมาสที่ 4 ประมาณ 400 ล้านบาท ส่วนในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2018 บริษัทฯ ก็ยังมี
ยอดขายไม่มากนกั เนื่องจากตลาดของกลุม่ผลิตภณัฑ์ IC Packaging ยงัลดลง  แต่ในช่วงไตรมาสที่ 3 
และ 4รายได้ของบริษัทฯเพิ่มสงูขึน้ประมาณ 30% จากยอดขายของไตรมาสที่ 1 และ 2 นอกจากนีบ้ริษัท
ฯ ยงัสามารถท าก าไรได้ในทกุไตรมาสในปี 2018 โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ซึง่มียอดขายมากที่สดุในรอบ  
2 ปี จึงท าให้มีผลประกอบการของบริษัทฯค่อนข้างดี ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของผลิตภณัฑ์ในกลุ่ม 
Optics และ Box build/PCBA  
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ในปี 2018 บริษัทฯมีลกูค้าใหม่ๆ  ท่ีเร่ิมผลติเป็น Production โดยในไตรมาสที่ 1 ก็จะมีผลติภณัฑ์ของกลุม่ Box 
Build/PCBA และ Optics และในไตรมาสที่ 2 จะเป็นผลติภณัฑ์ Advance Consumer ในกลุม่ Box 
build/PCBA และกลุม่ผลติภณัฑ์ Automotive สว่นในไตรมาสที่ 3 และ 4  จะมีผลติภณัฑ์ของกลุม่ Advance 
Consumer และกลุม่ Box build และกลุม่ผลติภณัฑ์ IC Packaging ที่เป็น Package ผลติคอ่นข้างยากเพิ่ม
ขึน้มา ซึง่กลุม่ผลติภณัฑ์ที่กลา่วมานัน้เป็นผลติภณัฑ์ที่เพิง่เร่ิมในปี 2018 ซึง่ก็จะเป็นผลติภณัฑ์หลกัในปี 2019 
ซึง่คาดวา่จะมีก าลงัการผลติที่เพิม่ขึน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ได้รับรางวลัจากลกูค้ารายหนึ่ง เป็นรางวลัที่ลกูค้ามอบให้จากการท า Performance ที่ดีในเร่ืองของ 
Quality, Delivery และ Technology สูงกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้พยายามที่จะลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน  เนื่องจากบริษัทฯ เป็ นโรงงานผลิตชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ จะมีการใช้ไฟฟ้าสงูเพราะมีการผลิตในห้อง Clean Room ซึ่งก็ได้มีการท า Project ต่างๆ เพื่อ
ลดต้นทุนและสง่เข้าประกวดจนได้รับรางวลั จากกระทรวงพลงังานและกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2018 ที่
ผา่นมา 
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บริษัทฯ ได้มีการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาพนกังาน Staff ทางด้าน
เทคนิค เนื่องจากเป็นบริษัทฯ ทางด้านเทคโนโลยี ซึง่บริษัทฯพยายามที่จะปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ และ
Skill ต่าง ๆ ของ Technician และ Engineer ของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหาร โดยได้ Implement Project Six 
Sigma ซึ่งบริษัทชัน้น าของโลกในหลายที่ได้น าเคร่ืองมือนีม้าใช้ในการพฒันาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการ
ปรับปรุงคณุภาพและลดต้นทนุให้ดียิ่งขึน้ และสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า โดยเร่ิมมีการ Training ตัง้แต่
เดือนเมษายน ปี 2017 ตอ่เนื่องกนัมา 2 ปี ซึง่ผู้บริหารทัง้หมดของบริษัทฯ ได้รับการ Training ครบทกุคน 
 

 

 

 

 

 

 

 

      2)  2019 Business Plan & Strategy 
ส าหรับปี 2019 บริษัทฯ มีแผนธุรกิจและกลยทุธ์ได้น าเสนอและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยมี 3 เร่ืองหลกั ๆ ดงันี ้
1) เติบโตตอ่เนื่องระยะยาว 
2) ก าไรเหมาะสม 
3) ลดความผนัผวนของรายได้ 
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โดยบริษัทฯ มีกลยทุธ์ดงันี ้
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายฐานลูกค้า 
การขยายฐานลกูค้า: บริษัทฯด าเนินการหาลูกค้าใหม่โดยตลอดเพื่อกระจายและขยายฐานลกูค้าใน
อตุสาหกรรมตา่งๆ ไม่เฉพาะเจาะจงในอตุสาหกรรมในอตุสาหกรรมหนึ่ง เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่ง 
โดยในปี 2019 บริษัทฯจะเน้นลกูค้าในกลุม่ตลาด Automotive ซึ่งอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มาก และตลาด Data Center ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างมากในโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ 
Communication ต่าง ๆ และตลาดทางด้าน Advance Consumer ที่จะท าให้บริษัทฯ เติบโตได้เร็วขึน้ 
และตลาดในกลุม่ Medical Device ซึง่มีโอกาสเติบโตได้อีกมากในประเทศไทย 
 
 

 

 

 

 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร 

การพฒันาบคุลากร: โดยจะยงัคงใช้ Six Sigma เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ อยา่ง

ตอ่เนื่องตอ่ไป 
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กลยุทธ์ที่ 3 เร่งผลิตภณัฑ์ใหม่ 
เนื่องจากที่ผา่นมาผลติภณัฑ์ใหม่กวา่จะมีการผลติจะใช้เวลาคอ่นข้างนาน บางผลติภณัฑ์ใช้เวลานานถึง 
2 ปี เช่น ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มตลาด  Automotive ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามเร่งกระบวนการให้เร็วขึน้ ตัง้แต่
การจัดท า Quote ให้รวดเร็ว และถูกต้อง การผลิต Sample product ให้ดีที่สดุ การเจรจาเง่ือนไขต่างๆ 
กบัลกูค้าให้รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อที่จะท าให้โอกาสการผลิตเป็น Production เร็วมากขึน้ และบริษัทฯ
ได้รับรายได้เร็วมากขึน้ตามมา 
 

 

 

 

 

 

ส าหรับปี 2019 ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม IOT คือ Flex Battery ซึ่งคาดว่าจะเป็น 
Production ประมาณกลางปี 2019 และมีผลิตภณัฑ์ Sensor ที่ใช้ในกลุม่ธุรกิจรถยนต์ ถัดมาเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณ ฑ์  Advance Consumer คือ  Smart white board คาดว่าจะมี การผลิต เป็น  Production 
ประมาณไตรมาสที่ 2 ซึง่ได้มีการสัง่ซือ้ Material เข้ามาแล้ว สว่นในไตรมาสที่ 3 และ 4 จะมีผลติภณัฑ์ใน
กลุม่ของ Optics ได้แก่ LiDAR Product ซึ่งเป็นอปุกรณ์ที่จะใช้กบัรถยนต์อตัโนมตัิ คาดว่าจะมีการผลิต
ในไตรมาสที่ 3 นอกจากนีย้งัมีลกูค้าอีกหลายรายที่อยูร่ะหวา่งการพฒันาผลติภณัฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับการคาดการณ์รายได้ของปี 2019 เทียบกบัปี 2018 ในแต่ละไตรมาส โดยปี 2018 บริษัทฯ มีการ
เติบโตในกลุม่ผลิตภณัฑ์ Optics และ Box build คอ่นข้างมมาก และในปี 2019 จากการท่ีบริษัทฯ ได้รับ 
Forecast จากลกูค้าแล้วนัน้ การเติบโตในผลติภณัฑ์จะยงัคงเหมือนกบัปี 2018 แตจ่ะมียอดขายที่เติบโต
ขึน้ประมาณ 30% ซึ่งตลาดของกลุม่ผลิตภณัฑ์ IC Packaging จะยงัคงค่อนข้างน้อยอยู่ โดยคาดการณ์
ว่าจะกลบัมาดีขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงั  ในปี 2019 บริษัทฯ ตัง้เป้าไว้ว่าจะมียอดขายเติบโตประมาณ 30% 
โดยในไตรมาสที่ 1 ยอดขายนา่จะดีขึน้ประมาณ 30% ซึง่ดีกวา่ไตรมาสที่ 1 ปี 2018 
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เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของปี 2019 กับปี 2017 โดยตลาดกลุ่มผลิตภณัฑ์  Automotive และ Data 
Center  จะเติบโตขึน้มากในปี 2019 โดยที่ผ่านมาผลิตภณัฑ์ Smart phone เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 
แต่เนื่องจากตลาด Smart Phone มีความผนัผ่วนค่อนข้างมาก โดยบริษัทฯ ได้มีความพยายามที่จะหา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ในตลาดที่มีความผันผ่วนน้อย เช่น LiDAR Product ที่ลกูค้าจะมีแผนการผลิตระยะยาว
เนื่องจากผลติภณัฑ์มีราคาคอ่นข้างสงู และตลาดของกลุม่ผลติภณัฑ์ Automotive จะมีความผนัผว่นน้อย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ส าหรับ Business Unit ของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบระหวา่งปี 2018 และ 2018 โดยในปี 2018 บริษัทฯ 
มี Gross Margin ประมาณ 15% ซึ่งในปี 2019 ถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้คาดการณ์ว่าบริษัทฯจะมี 
Gross Margin ประมาณ 20% โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics และ Box build  จะเติบโตมากขึน้   โดย
บริษัทฯ จะไม่ต้องลงทนุมาก เนื่องจากว่าจะใช้การพฒันาเคร่ืองจกัรให้สร้าง Productivity มากขึน้ และ
จะท าการ Utilize เคร่ืองจกัรดีขึน้ และบางส่วนบริษัทฯได้ลงทุนล่วงหน้าไปแล้ว  ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะ
ลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท ตามที่ได้น าเสนอและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
แบง่เป็น 3 สว่น 
1) ลงทนุในเคร่ืองจกัร Optics ประมาณ 30 กวา่ล้าน 
2) พฒันาเทคโนโลยีตา่ง ๆ แตล่ะ Business Unit โดยเฉพาะกลุม่ IC Packaging 
3) การ Maintenance และ Utinity ตา่ง ๆ คิดเป็นประมาณ 4% ของยอดขาย 
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ส าหรับเร่ืองของคดีความของบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบความคืบหน้าดงันี  ้
1. Set Top Box  
ส าหรับคดีแพ่ง ศาลได้ตดัสินแล้วเมื่อประมาณปลายปี 2018 บริษัทฯ เป็นผู้ชนะคดี โดยศาลมีค าสัง่ให้จ าเลย 
จ่ายเงินชดเชยพร้อมดอกเบีย้ตัง้แตต้่นโครงการ ซึ่งฝ่ายจ าเลยได้ยื่นอทุรณ์ ซึง่คาดวา่น่าจะใช้ระยะเวลาอีกสกั
ระยะ  ส่วนคดีอาญา ศาลชัน้ต้นได้พิจารณายกฟ้อง  โดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีแพ่ง โดยบริษัทฯจะยื่นอทุรณ์
ตอ่ไป 
 

2. 360 FLY 

ศาลได้ท าการสบืพยานทัง้ฝ่ังโจทย์และจ าเลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ    ได้สง่มอบเอกสารหลกัฐาน
ตา่ง ๆ ให้ศาลพจิารณาหมดแล้ว  ซึง่อยูร่ะหวา่งรอศาลพิจารณาตดัสนิ คาดวา่จะทราบผลในอีก 2 เดือน
ข้างหน้านี ้

 
  หลงัจากจบการรายงาน ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
  การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

 
การซกัถาม และข้อเสนอและของผู้ ถือหุ้น 
1. นายดิเรก  คุณวุฒวิาณิช ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง กลา่วช่ืนชมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  

ที่สามารถท าก าไรให้บริษัทฯได้ และสอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้ 
1.1 บริษัทฯ มีแผนงานและมีการเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัเทคโนโลยี 5G อยา่งไรบ้าง 

นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ส าหรับเทคโนโลยี 5G นัน้บริษัทฯ  ได้ติดตามอยู่โดย
บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผลิตภณัฑ์ Data Center ซึ่งได้มีการเร่ิมต้นตัง้แต่ ปี 2016 และจะสงูขึน้
มากในปี 2019 โดยเทคโนโลยี 5G จะต้องใช้ตวั Data Center แต่ในสว่นของตวัเทคโนโลยี 5G นัน้ 
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงได้ ซึ่งในเร่ืองของตวั Software นัน้ ซึ่งมี Leader เจ้า
ใหญ่อยู่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าไปร่วมในสว่นของอปุกรณ์  Hardware ที่จะใช้กับเทคโนโลยี 5G  ซึ่ง
เป็นสว่นท่ีบริษัทฯ มี Product ที่รองรับเทคโนโลยี 5G นีอ้ยูแ่ล้ว 

1.2 บริษัทฯ มีแผนงานหรือผลติภณัฑ์ที่เก่ียวกบัเทคโนโลยีทางด้านสขุภาพและผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้องกบั
ผู้สงูอาย ุอยา่งไรบ้าง 
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นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองของสุขภาพและ
ผู้สงูอายนุัน้ บริษัทฯ จะมีผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในกลุม่ของ Medical Device ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมกับ
โรงพยาบาลต่าง ๆ และร่วมกับทีมแพทย์ เพื่อพัฒนาตวัผลิตภณัฑ์ ซึ่งมีอยู่ประมาณมากกว่า 20 
Project และมีบางผลิตภณัฑ์ที่มีการจ าหน่ายบ้างแล้ว แต่มียอดขายน้อย ซึ่งบริษัทฯมีทีมงานที่ดแูล
รับผิดชอบในสว่นงานด้านนีแ้ล้ว 

1.3 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หรือแผนงานเก่ียวกับเร่ืองของอุณหภูมิความร้อนของอากาศที่เพิ่มสูงขึน้ใน
ปัจจบุนัอยา่งไรบ้าง 

นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่าส าหรับผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองของอุณหภมูิความ
ร้อนของอากาศ ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัไมม่ีผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง 

1.4 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตมีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ดังนัน้บริษัทฯ ซึ่งตามแผนธุรกิจที่
บริษัทฯ วางไว้ มีผลิตภณัฑ์ใดบ้างที่ในปีนีห้รือปีหน้า ผลิตภณัฑ์นีจ้ะสิน้สดุวงจรชีวิต   และบริษัทฯ 
ได้มีการพิจารณาในประเด็นนีห้รือไมแ่ละตดัออกจากแผนธุรกิจที่เสนอนีแ้ล้วหรือไม่ 

นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ส าหรับผลิตภณัฑ์ที่ใกล้จะ EOL  และไม่มีก าไรแล้วนัน้
บริษัทฯ มีการพิจารณากันทุกเดือน  รวมถึง Inventory คงเหลือ เพื่อด าเนินการขอเรียกเก็บค่า
วตัถดุิบคืนจากลกูค้า หรือน าไปใช้กบัผลติภณัฑ์อื่นๆ  

1.5 บริษัทฯ มีการด าเนินการกบัปริมาณวตัถดุิบที่ท าการ Stock เก็บไว้อยา่งไร 
นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯ พยายามที่จะเก็บ Inventory ให้น้อยที่สุด ซึ่ง

วตัถุดิบที่ใช้คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 50 % ของยอดขาย โดยวตัถดุิบบางรายการมี Lead time ใน
การสัง่ซือ้นาน เช่น หลงัจากเปิด Purchase Order (PO) กวา่จะได้รับวตัถดุิบใช้เวลาประมาณ 3-4 
เดือน ดังนัน้วตัถุดิบเหล่านีบ้ริษัทฯ จ าเป็นต้องเก็บ Inventory เพื่อใช้ผลิตได้ประมาณ 3-4 เดือน
เช่นกนั นอกจากนีย้งัใช้การเจรจากับลกูค้าเก็บค่าดอกเบีย้ในการเก็บ Inventory ตัง้แต่ตอนจดัท า 
Quote เสนอราคาในครัง้แรก  

1.6 บริษัทฯ ได้พิจารณาคา่ใช้จ่ายที่ใช้ในการ Training พนกังานกบัเร่ืองของ % Turnover ของพนกังาน
ในเร่ืองของความคุ้มคา่หรือไม่ 

นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ส าหรับเร่ือง Training และ % Turn Over นัน้เป็นปัญหาที่
แก้ไขยากและเกิดขึน้กับทุกบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ต้องควบคุม Turn Over ให้อยู่ในระดับที่บริหาร
จดัการได้ แตเ่ร่ืองของการพฒันาบคุลากรนัน้บริษัทฯ ก็จะยงัคงต้องด าเนินการตอ่เนื่องตอ่ไป 

    
เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ ด าเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบ

รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารได้น าเสนอ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 
2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานว่าตามที่บริษัทฯได้

จดัสง่รายงานประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน รวมทัง้รายงาน
ของผู้สอบบญัชีไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้วนัน้ รายละเอียดของงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุรวมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 
หน้า 83-130 โดยผลประกอบการในปี 2561 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย สรุปได้ดงันี ้  

 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 

   
   หลงัจากจบการรายงาน ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
   เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ

งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และรับทราบรายงาน
ของผู้สอบบญัชี  

    
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุ

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561    และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นด้วย 467,357,958 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ  
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล 
   ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561 

  ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิประมาณ 68 ล้านบาท และบริษัทฯยงัคงมีขาดทนุสะสมคงเหลอือยู่
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ประมาณ (594) ล้านบาท บริษัทฯ จึงไมส่ามารถจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในปี 2561 
ได้ 

 นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทฯ ยงัคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ดงันัน้ ตามกฎหมายบริษัทฯ ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 ได้ ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือ
เชิญประชุมครัง้นีท้ี่จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า 
สมควรงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
    

    เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมตัิ งดการ
จดัสรรเงินก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 
2561 และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผล
คะแนน 

 
    มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงดจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิงด

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 467,290,058 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ  
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
     

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

 ผู้ด าเนินการประชุม กลา่วว่า ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้ 

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ           กรรมการ 
2. นางพนูพรรณ   ไชยกลุ    กรรมการ 

   
ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของ

บริษัทฯเป็นอยา่งดี มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส ทัง้ได้ปฏิบตัิงานในต าแหนง่หน้าที่ในฐานะกรรมการและ
อนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งเป็นมีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระสามารถให้
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ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 2 ทา่นได้แก่   

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ           กรรมการ 
   2. นางพนูพรรณ   ไชยกลุ    กรรมการ 

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  ทัง้นีข้้อมลูและประวตัิสงัเขปของกรรมการ 
ทัง้ 2 ทา่น ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 ที่ได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

  ในวาระนีจ้ึงขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนน 
 

   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 
   เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

แตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคล 
 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ดงันี ้

 
(1) นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล  ได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย 464,190,858 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.3216 
ไมเ่ห็นด้วย 3,170,700 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.6784 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
(2)  นางพูนพรรณ ไชยกุล ได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย 464,190,858 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.3216 
ไมเ่ห็นด้วย 3,170,700 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 0.6784 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
  ผู้ ด าเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดบัความรับผิดชอบ 
และประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดย
ให้คงอตัราเดิมตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้มีมติอนมุตัิไว้ รายละเอียดเป็นไปตามที่
ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดงันี  ้
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 ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

เบีย้ประชุม  
(บาท/คน/ครัง้) 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 36,000 5,000 

กรรมการ 30,000 5,000 

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 2562 ตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน 

        
  มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้
 

เห็นด้วย 467,361,558 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ  
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ  

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 
   ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่วว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้

มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2562 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 
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แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 โดยให้
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ รวมทัง้
งบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ ทัง้นีผู้้สอบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ 
ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แต่ปี 
2557-2561 สว่นนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2561)  
 
โดยเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 ของบริษัทฯเป็นจ านวน 2,045,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 
2561 จ านวน 100,000 บาท        
     

              (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) 100,000 300,000 

รวม 255,000 455,000 
 
ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 
เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสยีง หรือไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน              

 
    มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี 

ประจ าปี 2562 ตามที่ได้น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นด้วย 467,363,700 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ  
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
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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 

 
  ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและ
การเงิน ชีแ้จงรายละเอียด 
 นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 119 ก าหนดว่า “เมื่อได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯอาจโอนทุนส ารอง
ตามมาตรา 51 ทนุส ารองตามมาตรา 116 หรือเงินส ารองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทก็ได้ 
ทัง้นี ้การชดเชยผลขาดทนุสะสมดงักลา่วให้หกัชดเชยจากเงินส ารองอื่นก่อนแล้วจึงหกัจากทนุส ารองตาม
มาตรา 116 และทนุส ารองตามมาตรา 51 ตามล าดบั” 
 ดงันัน้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อบริษัทฯมีก าไรสทุธิ บริษัทฯ
จึงจะโอนทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 79,300,000 บาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นจ านวน 514,608,864 

บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 ทัง้จ านวนซึ่งเท่ากับ 593,908,864 

บาท ท าให้บริษัทฯไมม่ีขาดทนุสะสมคงค้าง ทัง้นี ้รายละเอียดตามที่ปรากฏในสไลด์ 
 

  ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือไม ่
 
การซกัถาม และข้อเสนอและของผู้ ถือหุ้น 

1. นายดิเรก  คุณวุฒวิาณิช ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้ 
1.1 หลงัจากที่บริษัทฯ ล้างผลขาดทนุสะสมทัง้หมดแล้ว ในปีหน้าบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล 
ใช่หรือไม ่

นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า หากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนงานที่
วางไว้ มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล แต่ทัง้นีต้้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
1.2 การที่บริษัทฯ ล้างผลขาดทนุสะสมโดยใช้ทนุส ารองตามกฎหมายทัง้หมดก่อน หลงัจากนัน้จึงใช้
สว่นเกินมลูค่าหุ้น ซึ่งหากในปีหน้าบริษัทฯจ่ายเงินปันผลจะมีผลท าให้เงินที่ใช้ในการจ่ายเงินปันผล
น้อยลงหรือไม่ ท าไมบริษัทฯ ถึงไมใช้สว่นเกินมลูค่าหุ้นล้างผลขาดทนุสะสมและเก็บทนุส ารองตาม
กฎหมายไว้  

นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้
จดัล าดบัในการล้างผลขาดทนุ โดยล าดบัแรกก าหนดให้ใช้ทนุส ารองตามกฎหมายมาหกัผลขาดทนุ
สะสมก่อน ซึ่งบริษัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมายทัง้หมด 79,300,000 บาท และถ้ายงัไมพ่อ ล าดบัที่
สองคือให้ใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นล าดบัถัดมา  และหากในปีหน้าผลประกอบการของบริษัทฯ มี
ก าไรสทุธิ บริษัทฯก็ต้องตัง้ส ารองตามกฎหมายก่อนร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ  และหากมีก าไรสทุธิ
เหลืออยู่จึงจะน าไปพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ส่วนการตัง้ส ารองตามกฎหมายจะตัง้จนกว่าจะครบ
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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นางสาวพรพิไล  โกศลประภา กลา่วเสริมว่า ตามกฎหมายบริษัทมหาชน ถ้าบริษัทมีก าไรสทุธิ 
โดยหกัผลขาดทนุสะสมแล้ว ยงัคงเหลอืก าไรสทุธิ บริษัทฯต้องตัง้ส ารองตามกฎหมายก่อน แต่หาก
ในกรณีบริษัทฯมีก าไรสะสมอยู่ ถึงแม้ในปีนัน้ๆ บริษัทฯ ไม่มีก าไรสทุธิ บริษัทฯ ก็สามารถพิจารณา
จ่ายปันผลจากก าไรสะสมได้ 

 
เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการ

โอนทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 79,300,000 บาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นจ านวน 514,608,864 บาท 
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 593,908,864 บาท ตามที่ได้
น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่  เมื่อไม่มีจึง
ประกาศผลคะแนน              

 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 79,300,000 บาท 

และสว่นเกินมลูคา่หุ้นจ านวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัท ณ 31 ธนัวาคม 
2561 จ านวน 593,908,864 บาท 

เห็นด้วย 467,368,906 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ  
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ  

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
  ประธานในที่ประชมุ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัตา่งๆ โดยกรรมการและผู้บริหาร

ได้ตอบข้อซกัถามในเร่ืองตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้ 
 
  

การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น  
1. นายสมเกียรติ ตัง้วงษ์พิมุช ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่า  บริษัทฯมี

นโยบายน าบริษัทฯเข้าร่วมโครงการ CAC โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน
การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) หรือไม ่
ถ้าเข้าร่วมจะเข้าประมาณเมื่อใด   
    นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า ขอน าเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณา 
และจะรายงานให้รับทราบ  
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เมื่อที่ประชมุไมม่ีข้อซกัถามอยา่งใดอีก ผู้ด าเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานในท่ีประชมุ กลา่วปิด
การประชมุ ประธานในท่ีประชมุได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 15.30 น. 
 

 
                                                            ลงช่ือ_________________________       กรรมการและประธานท่ีประชมุ 

                           (นายพร้อมพงศ์  ไชยกลุ) 
 
 
 
 

ลงช่ือ _________________________ผู้บนัทกึรายงาน 
                            (นายยรรยงค์  สวสัดิ์) 
                             เลขานกุารบริษัทฯ 
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สิ่งที่สง่มาด้วย  3 

ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 

 (อายุ 56 ปี)  
 
ต าแหนง่ในบริษัทฯ : ไมม่ี 
เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

จ านวนหุ้น และสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62) 

: ไมม่ี 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัทฯ 

: 8 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเมือ่ปี 2554) 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น 

: - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอ็บซอร์แบนท์ จ ากัด 
(มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการ
อื่น 

: - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากดั 

- รองศาสตราจารย์ ระดบั 9 คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั 
และ/ หรือ เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
ของบริษัทอนัอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 
2562 ที่ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบริษัท:    4/4    ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี:  1/1   ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4   ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ 
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ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการด้วยกนั 

: ไมม่ี 

ประวตัิการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่น
มา 

: ไมม่ี 
 
 

หลกัเกณฑ์การสรรหา
กรรมการ 

: คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็นผู้มี
คณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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 2, ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ 

 (อายุ 47 ปี)  

ต าแหนง่ในบริษัทฯ : ไมม่ี 
เสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปริญญาเอก Ph.D.(Finance) Schulich School of Business,York University,Canada 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accrediation Program (DAP) รุ่นท่ี 90/2554 จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
จ านวนหุ้น และสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62) 

: ไมม่ี 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัทฯ 

: 8 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเมือ่ปี 2554) 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น 

: -     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั(มหาชน) 
-     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการ
อื่น 
 

: -     อธิการบดี สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
-     ศาสตราจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั 
และ/ หรือ เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
ของบริษัทอนัอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 
2562 ที่ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบริษัท:    4/4    ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี:  1/1   ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4   ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 ครัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการด้วยกนั 

: ไมม่ี 

ประวตัิการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่น
มา 

: ไมม่ี 
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      หลกัเกณฑ์การสรรหา 
     กรรมการ 

: คณะกรรมการบริษัทฯได้พจิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนแล้ว เห็นวา่ ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ เป็นผู้มีคณุสมบตั ิ
การเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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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 านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง 
และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย 

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

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อย
กวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการ
เกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัทฯ 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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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า
ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย 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  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั ข้อ 27. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุครัง้นัน้ให้แก่บริษัทฯ 

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไมน้่อยกว่า 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจกัร 

ข้อ 29. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่

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

การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน 
 ข้อ 26. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็
ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด 
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หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด  ณ ที่ประชุม ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะ
เข้าประชมุ  

ข้อ 27. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุ ไม่น้อยกวา่ 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 ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ 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. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึง่เสียง และมติของที่ประชมุผู้ 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 หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

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

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไมเ่กิน 15 คน และกรรมการไม่น้อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 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 าดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง      
ชีข้าด 

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

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

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

ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ี
จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
 
การจ่ายเงนิปันผล  

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่าม
มิให้แบง่เงินปันผล 

เว้นแตเ่ป็นกรณีของหุ้นบริุมสทิธิที่ข้อบงัคบัระบไุว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี 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 บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  และหากมีการ
เปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย  

1.2  กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(ก)  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมนี  ้(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 และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

2.2 กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

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

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

 (ค)  ส าเนาเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือ
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 ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้  Custodian เป็นผู้ ลงนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะแทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม  
1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้ นที่ เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศให้  Custodian เป็น

ผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  

Custodian  

ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน
นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
 

การมอบฉันทะ  

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯได้จัดส่งหนงัสือมอบฉนัทะของผู้ 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 ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian ในประเทศไทย

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

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

3.  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  
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4.  สง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) มายงับริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ ภายในวันพุธที่ 29 

กรกฎาคม 2563 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกรณีน ามาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ  

 

 * กรณี ที่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางโทรสาร 035-258-194 (ติดต่อ
สอบถามนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 035-258-555 ตอ่ 313)   

  

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

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ก่อนเร่ิมการประชุม ตัง้แต่เวลา 13.00 น.   
เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่  30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ สิง่ที่สง่มาด้วย 8 
 
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น  

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  
วาระทั่วไป  
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยบตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึง่เสียงต่อหนึ่ง

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

2.  กรณีมอบฉนัทะ  
2.1  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบ
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  

วธีิปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานในที่ประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้ 
1.  ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  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 าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะต้องเป็นไป
ตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อน
การลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว  
1.  หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด  
2.  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ  ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ 

และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้    
เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ  

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  
ประธานในที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม  โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนน
เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และจะแจ้งผลการนับ
คะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ  
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สิ่งที่สง่มาด้วย 6 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 
 
 

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์    
      
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
อาย ุ73 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 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          43 

 

 

 

 
            สิ่งที่สง่มาด้วย 7 

                                                                                                                  
                                                                                                                        

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

                เขียนที.่............................................................................ 
       วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. .................... 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาติ....................................................... 
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 ุ73 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 13160 

   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั   
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

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

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

                     (         รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์          )    

หมายเหตุ:   
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ มีสว่นได้เสยีในวาระที ่6  
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   

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

                          วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. ............................. 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาติ....................................................... 
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 ุ73 ปี ที่อยู ่605-606 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 13160 

   

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดทีี่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

               2562 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 และอนุมัติงดจ่าย 
          เงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2562 

    (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. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       2. ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 
        เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

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

หมายเหต ุ:  รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการผู้ รับมอบอ านาจมีสว่นได้เสียในวาระนี ้

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 21 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 
  วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

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



46  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563   

 

 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน
กรณีที่ท่ีประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

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

                                        (                                                          ) 
 

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

                                         (                                                          ) 
 

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

                                         (        รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์          ) 

 

        

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพฤหัสบดทีี่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจกิ 2 ชัน้ 

2 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 

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

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

วาระท่ี  .................................  เร่ือง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (ส าหรับผู้ถอืหุ้นต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) 

 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
 

เขียนที…่…………………………………………………………..                   
                          วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. ............................. 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาติ....................................................... 
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 ุ73 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 13160 

    
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

   มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
   หุ้นสามญั..................................... หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................เสยีง 
  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด................................................. เสยีง 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

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

                วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
               2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี   

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

  วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่าย 
        เงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2562  

       (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. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์ 

        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
   2.    ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 
        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
  วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

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

หมายเหต ุ:  รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการผู้ รับมอบอ านาจมีสว่นได้เสียในวาระนี ้

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

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

 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
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 วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

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

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
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       ) 

 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสั

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

ผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และ  (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับ
อนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2563 ในวันพฤหัสบดทีี่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจกิ 2 ชัน้ 2   

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึ
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย    
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................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 



 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 8 

แผนที่สถานท่ีจัดประชุม 

 

  

  

 
หอ้งเมจกิ 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่  

ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
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