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แนวปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

จำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ่สำยพนัธุใ์หม ่2019  (COVID-19) และเพื่อเป็นกำรรองรบัมำตรกำร
ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ  บริษัท สตำรส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) จึง
ขอแจง้ใหท้รำบถึงแนวทำงปฏิบตัิในกำรเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ดงันี ้
1. ผูถื้อหุน้ท่ีอยู่ในกลุม่เสีย่ง เช่น มีกำรเดินทำงกลบัจำกประเทศกลุม่เสีย่งตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง ทอ้งที่

นอกรำชอำณำจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรำย และยังไม่พ้นก ำหนดระยะเวลำ 14 วันนับจำกกลบัจำกกำร
เดินทำงดงักลำ่ว หรอืผูม้ีไข ้(มีอณุหภมูิตัง้แต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึน้ไป) หรือมีอำกำรเก่ียวกบัระบบทำงเดินหำยใจ 
เช่น ไอ จำม มีน ำ้มกู เจ็บคอ หำยใจเหน่ือยหอบ ขอควำมรว่มมือในกำรปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของกรมควบคมุโรค งด
การเข้าร่วมประชุม หำกประสงคจ์ะใชส้ิทธิ ผูถื้อหุน้สำมำรถใชส้ทิธิลงคะแนนเสยีงไดโ้ดยกำรมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรือ
ใหก้รรมกำรอิสระของบรษัิทใหเ้ขำ้รว่มประชมุและออกเสยีงแทนได ้ 

2. บริษัทจะจัดตัง้จุดคดักรอง สอบประวตัิ และตรวจวดัอุณหภมูิผูเ้ขำ้รว่มประชุมทกุท่ำนดำ้นหนำ้หอ้งประชุม  กรณีที่

พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม  ในกำรนี ้ผูท้ี่มีควำมเสี่ยงสำมำรถใชส้ิทธิ
ลงคะแนนเสยีงโดยกำรมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรอืใหก้รรมกำรอิสระของบรษัิทใหเ้ขำ้รว่มประชมุและออกเสยีงแทน 

3. ผูถื้อหุน้ที่ผ่ำนกำรคดักรองแลว้และมีควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564  บริษัทขอควำม
รว่มมือในกำรปฏิบตัิตน ดงันี ้
- กรุณำสวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำที่เขำ้รว่มกำรประชมุ 
- กรุณำหมั่นลำ้งมือใหส้ะอำดดว้ยสบูห่รอืแอลกอฮอลล์ำ้งมือ 
- หลกีเลีย่งกำรสมัผสับรเิวณใบหนำ้ (ตำ จมกู ปำก) โดยไมจ่ ำเป็น 
- หลกีเลีย่งกำรใชห้รอืสมัผสัสิง่ของรว่มกบัผูอ้ื่น 
- หำกมีอำกำรไอ จำม มีน ำ้มกู เจ็บคอ หำยใจเหน่ือยหอบ ขอควำมกรุณำออกจำกหอ้งประชมุผูถื้อหุน้ทนัที 

4. บรษัิทจะจดัที่นั่งโดยมีระยะหำ่ง จึงอำจมีที่นั่งจ ำกดัโดยหำกที่นั่งเต็มกรุณำมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นหรอืกรรมกำรอิสระ
ของบรษัิทเขำ้รว่มประชมุและออกเสยีงแทน    

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและขอควำมรว่มมือในกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดัเพื่อประ โยชนต์่อ
ผูเ้ขำ้รว่มประชุมทกุท่ำน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่มีกำรปกปิดขอ้มลูหรือฝ่ำฝืนแนวปฏิบตัิของบริษัทขำ้งตน้ ผูถื้อหุน้และ /หรือ
บคุคลดงักลำ่วอำจมีโทษตำมกฎหมำย 

ภำยใตส้ถำนกำรณก์ำรระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) บรษัิทฯใครข่อ
สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระแทนกำรเขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง อยำ่งไรก็
ตำม ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ บรษัิทฯจะปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของกรมควบคมุโรค กระทรวง
สำธำรณะสขุ เรือ่ง กำรปอ้งกนัควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ส ำหรบักำรจดักำรประชุม สมัมนำ 
หรอืกิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั  
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บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

        วนัท่ี 1 เมษายน 2564  
 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

2. รายงานประจ าปี 2563 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึขอ้มลู CD-ROM) 
3. ขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

นิยามกรรมการอิสระ และขอ้มลูประกอบการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการอิสระ 

4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 5 
มีนาคม 2564 (F 53-4)  

5. สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่  3 (SMT-W3)  
ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ  

6.  สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่
กรรมการ และ/หรอืพนกังานของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 3 (SMT-WC)  

7. สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯครัง้ที่ 3 (SMT-W3)  

8. ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนครัง้ที่ 2/2564  
(เฉพาะวาระท่ีเก่ียวขอ้ง) 

9. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
10. เอกสารที่ตอ้งน ามาแสดงในวนัประชมุ  ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะและการลงทะเบียน 
11. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทฯ เสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 
12. หนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. 
13. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 
ดว้ยคณะกรรมการ บริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดก้ าหนดใหม้ี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่  27 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2  ชั้น 2     

โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
เรือ่งตา่งๆ ตามวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2563 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมและไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ



2  หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564   

 

 

กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563
ประชุมเมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่างถกูตอ้งและครบถว้น ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 28 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

ความเป็นมา  บริษัทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปีที่
ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (ในรูปแบบแผ่นบนัทึกขอ้มูล CD-ROM) ที่ไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้
พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2563 
และการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ  
การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผูถื้อหุน้จึงไมต่อ้งออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 
 รายงานของผู้สอบบัญชี   

ความเป็นมา เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้ง
จัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจัดใหม้ีการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีก่อนเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณา
อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน รวมทัง้รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และ
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว้ โดยสรุปสาระส าคญั  จากงบเฉพาะกิจการ 
และงบการเงินรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไดด้งันี ้  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สนิทรพัยร์วม 2,628 2,617 ลา้นบาท 

หนีส้นิรวม 1,299 1,297 ลา้นบาท 

รายไดร้วม 1,953 1,905 ลา้นบาท 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 83 78 ลา้นบาท 

อตัราสว่นก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ 0.097 0.093 บาท/หุน้ 

 
โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้ม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2 



                           3 

 

 

 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 28 
 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล 
  ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2563  

ความเป็นมา  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองในจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนนัน้ ซึง่จากงบก าไร
ขาดทุนของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีผลการด าเนินงาน 
ก าไรสทุธิหกัดว้ยขาดทนุสะสมคงเหลือประมาณ 27.51 ลา้นบาท บริษัทฯจึงตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมายในจ านวน 1.50 ลา้นบาท   
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและส ารอง
ตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณายกเวน้ไม่ด าเนินการตามนโยบาย
ดงักลา่ว (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 
                 ทั้งนี ้บริษัทฯมีก าไรสะสมคงเหลือเพียงเล็กน้อย ท าให้ไม่สมควรจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563  
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งลา้นหา้แสนบาทถว้น) 
และอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของปี 2563 
การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 28 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 13 ก าหนดให้
กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในอตัราหนึ่ง ในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่  
 ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯมีกรรมการจ านวนทัง้หมด 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
 1. รศ.ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 
       ตรวจสอบ 
 2. นายยรรยงค ์สวสัดิ ์    กรรมการ 
 3. ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล    กรรมการ 

 



4  หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564   

 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทัง้ 3 ท่านสมควรกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เพราะเป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมทัง้ในดา้นคณุสมบตัิตาม พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั 
พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนมีความรูค้วามสามารถ และ
ประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ อนัจะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรใหน้ าเสนอกรรมการทัง้ 3 ทา่น ซึง่ได้
ผา่นการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 อนมุตัิแตง่ตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 

1. รศ.ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 
       ตรวจสอบ 
 2. นายยรรยงค ์สวสัดิ ์    กรรมการ 
 3. ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล    กรรมการ 

 

 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีไม่ไดร้ว่มพิจารณาดว้ย ไดพ้ิจารณากลั่นกรองกรรมการ
ทัง้ 3 ทา่น ดว้ยความรอบคอบแลว้เห็นวา่ เป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ และมีความเขา้ใจธุรกิจของ
บริษัทฯเป็นอย่างดี มีประวตัิการท างานที่โปรง่ใส รวมทัง้ไดป้ฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ที่ในฐานะกรรมการและ
อนกุรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมและเป็นประโยชนก์บัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ กรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  
โดยขอ้มลูและประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3 
การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 12 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรษัิทฯ อนัประกอบดว้ย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดบัความรบัผิดชอบ ประสบการณ ์รวมทัง้การ
สรา้งแรงจูงใจในการท างานใหเ้หมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันแลว้ มีความเห็นเสนอใหค้งอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไวเ้ช่นเดิมเท่ากับปี 2563 โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
 

 ต าแหนง่ คา่ตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

เบีย้ประชมุ  
(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ประธาน 36,000 5,000 
กรรมการ 24,000 5,000 

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

*สทิธิประโยชนอ์ื่นๆ -ไมม่ี- 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบแลว้ เห็นชอบตาม
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใหค้งอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้
เท่ากับปี 2563 ต่อไป จนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามที่น าเสนอ
ขา้งตน้ 
การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุ 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อ
พิจารณาน าเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน    
อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 เนื่องจากมีความเห็นว่า บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษัทที่
มีประสบการณด์า้นการตรวจสอบบญัชี ตลอดจนมีเครอืขา่ยครอบคลมุและเป็นท่ียอมรบัในหลายประเทศ ซึง่จะ
ท าใหม้าตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบรษัิทฯ อยู่ในระดบัสากล ตลอดจนที่ผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบ
บญัชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักลา่วแต่อย่างใดโดยเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2564 
จ านวน 2,145,000 บาท ไมเ่พิ่มขึน้จากปี 2563 และมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงันี ้ 
นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4501 และ/หรอืนางสาววิสสตุา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที่ 3853 และ/หรอืนางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5313 ซึง่ผูส้อบบญัชีดงักลา่ว
จะตรวจสอบบญัชีของบริษัทยอ่ยดว้ย ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้รษัิท
ส านักงาน อีวาย จ ากัดจัดหาผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทแทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วได ้
(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมตัง้แต่ปี 2557-
2563 สว่นนางสาวมณี รตันบรรณกิจ เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2563)  
             (หนว่ย: บาท) 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 
 - การตรวจสอบงบการเงินของบรษัิทฯ (SMT) 2,145,000 2,145,000 
-  คา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fee) -ไมม่ี- -ไมม่ี- 
 ไมเ่พิ่มขึน้จากปี 2563  
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 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบรษัิทยอ่ย 3 ไตรมาส  
   (STARS USA) 

105,000 105,000 

 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปีของบรษัิทยอ่ย (SMT GE) 50,000 50,000 
 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปีของบรษัิทยอ่ย (SS RFID) 50,000 50,000 

รวม 205,000 205,000 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ในปี 2564 และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่น าเสนอขา้งตน้ 
การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 28 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่ายซ่ึงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับ 
 การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ 
 ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน 

ความเป็นมา   ตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2559 และวนัท่ี 30 เมษายน 
2561 ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ โดยออกหุน้สามญัเพื่อรองรบัการ
ใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ดงันี ้

   
รุ่น วันหมดอาย ุ จ านวนหุ้นเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ที่ออก ใช้สิทธิ คงเหลือ 
SMT-W1 28 มิ.ย. 2562 167,295,193 265 167,294,928 
SMT-WB 28 มิ.ย. 2562 17,000,000 - 17.000,000 
SMT-W2 29 พ.ค. 2563 209,118,991 3,150 209,115,841 

  393,414,184 3,415 393,410,769 
 
   ณ 30 กนัยายน 2563     

บรษัิทฯมีทนุจดทะเบียน  1,229,890,150 หุน้ @ 1 บาท 1,229,890,150 บาท 
ทนุออกจ าหนา่ยเรยีกช าระแลว้  836,479,381 หุน้ @ 1 บาท 836,479,381 บาท 
คงเหลอืหุน้ท่ียงัไมเ่รยีกช าระ   393,410,769 หุน้ @ 1 บาท 393,410,769 บาท 
ซึง่หุน้คงเหลอืที่ยงัไมเ่รยีกช าระเป็นหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ 
SMT-W1 SMT-WB และ SMT-W2 ทัง้สิน้ 

   
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุไดท้ราบและไมส่บัสนในการอา่นงบการเงินจึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯจ านวน 393,410,769 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดิม 1,229,890,150 บาท 
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เป็นทนุจดทะเบียน 836,479,381 บาท โดยการตดัหุน้ที่ยงัไมเ่รยีกช าระคา่หุน้ซึง่เหลอืจากการจดัสรรไวเ้พื่อ
รองรบัการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯที่หมดอายแุลว้ รุน่ SMT-W1 SMT-WB 
และ SMT-W2 ซึง่ไดจ้ดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมและกรรมการและพนกังานของบรษัิทฯ โดยไมม่ีคา่ตอบแทน 

 นอกจากนีเ้พื่อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯในวาระดังกล่าวขา้งตน้ จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯขอ้  4 เรื่องทุนจดทะเบียนโดยใหย้กเลิก
ขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม ่ดงันี ้

 
ขอ้ 4  ทนุจดทะเบียนจ านวน  836,479,381 บาท  (แปดรอ้ยสามสบิหกลา้นสีแ่สนเจ็ดหมื่น 
                                                                                                                 เกา้พนัสามรอ้ยแปดสบิเอ็ดบาท) 

                        แบง่ออกเป็น            836,479,381 หุน้           (แปดรอ้ยสามสบิหกลา้นสีแ่สนเจ็ดหมื่น 
                                                                                                                 เกา้พนัสามรอ้ยแปดสบิเอ็ดหุน้) 

          มลูคา่หุน้ละ                            1.00 บาท                (หนึง่บาท) 
          โดยแบง่ออกเป็น 
          หุน้สามญั           836,479,381 หุน้          (แปดรอ้ยสามสบิหกลา้นสีแ่สนเจ็ดหมื่น 
                                                                                                            เกา้พนัสามรอ้ยแปดสบิเอ็ดหุน้) 
           หุน้บรุมิสทิธิ                   - หุน้       ( - )  

 
ทั้งนี ้มอบอ านาจให้บุคคลซึ่งได้รบัการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯมีอ านาจในการ
ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจ
ด าเนินการตา่งๆที่เก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิเสรจ็สมบรูณ ์

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 393,410,769 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,229,890,150 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 836,479,381 บาท โดยการตัดหุน้ที่ยงัไม่เรียกช าระค่าหุน้ซึ่งเหลือ
จากการจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 393,410,769 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท และอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯขอ้ 4 เรือ่งทนุจดทะเบียน (ดงัขอ้ความขา้งตน้) 
ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุของบรษัิทฯ รวมทัง้การมอบอ านาจดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ 
 

 การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง 
 ลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 28 

 
อนึ่ง ในการพิจารณาวาระที่ 9 - 11 และ 13  (วาระการเพิ่มทนุจดทะเบียน, วาระการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม, วาระการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและ/หรือ
พนกังาน และวาระการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุใหม่ ตามรายละเอียดที่จะกลา่วตอ่ไป) เป็นเรื่องที่เก่ียวเนื่องกนั
และเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
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2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆที่เก่ียวเนื่องกนัและเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนักบัวาระที่ไม่ไดอ้นมุตัิอีก และ
จะถือวา่วาระท่ีเก่ียวเนื่องกนัท่ีไดร้บัอนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลกิ 

 
วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ 

   ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 
ความเป็นมา บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งระดมทุนมาเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ, ส  ารองใชก้าร
ขยายกิจการในอนาคต, และส ารองส าหรบัการช าระคืนเงินกู้ยืม บริษัทฯจึงมีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 836,479,381 บาท เป็น 1,062,599,227 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 226,119,846 หุ้นมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อ (ก) รองรบัการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯตามสดัสว่น
การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครัง้ที่ 3 (SMT-W3) และ (ข)รองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือพนกังานของ
บรษัิทฯ ครัง้ที่ 3 (SMT-WC) ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ(แบบ F 53-4) (สิ่งที่สง่มาดว้ย
ล าดบัท่ี 4) และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4. เรือ่งทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียน โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม ่ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน
จ านวน 

1,062,599,227 บาท (หนึ่งพันหกสิบสองล้านห้าแสนเก้า
หมื่นเกา้พนัสองรอ้ยยี่สบิเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,062,599,227 หุน้ (หนึ่งพันหกสิบสองล้านห้าแสนเก้า
หมื่นเกา้พนัสองรอ้ยยี่สบิเจ็ดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1.00  บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุน้สามญั 1,062,599,227 หุน้ (หนึ่งพันหกสิบสองล้านห้าแสนเก้า

หมื่นเกา้พนัสองรอ้ยยี่สบิเจ็ดหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ ( - )” 

 
ทัง้นี ้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและ
เก่ียวเนื่องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรอืขอ้ความในเอกสาร รายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวง
พาณิชย ์
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณา
อนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จากจ านวน 836,479,381 บาท เป็น 1,062,599,227 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุใหม ่จ านวน 226,119,846 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และอนมุตัิใหแ้กไ้ขหนงัสอืบรคิณห์
สนธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4. เรือ่งทนุจดทะเบียน (ดงัขอ้ความขา้งตน้) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บรษัิทฯ รวมทัง้การมอบอ านาจดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ 
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การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีม่า
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 28 

 
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3  
               (SMT-W3) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

ความเป็นมา สืบเนื่องจากวาระที่  9 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ได้น าเสนอข้างต้น  บริษัทฯจึง
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (SMT-W3) จ านวนไม่เกิน 209,119,846 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า “ใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-W3”) ใน
อตัราสว่น 4 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 (กรณีมีเศษใหปั้ดทิง้) ซึ่งใบส าคญัแสดง
สิทธิ SMT-W3 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ได ้1 หุน้ ในราคาการใชส้ิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุน้ 
และใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขาย ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุป
สาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (SMT-W3) ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 5) 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 (Record Date) ในวันที่ 2 
มิถนุายน 2564  

ทัง้นี ้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการ ก าหนดและแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเทา่ที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑห์รือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง  วนัออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 และวนัครบอายุ ตลอดจนมีอ านาจใน
การก าหนดเหตแุห่งการออกหุน้สามญัใหม่เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 ตามที่เห็นสมควร ภายใตก้ฎระเบียบ และประกาศขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 การน าใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 และหุน้สามญัเพิ่มทนุที่
เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  SMT-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งอื่น 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณา
อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 3 (SMT-W3) จ านวนไมเ่กิน 
209,119,846 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า     
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (SMT-
W3) ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 5) รวมถึงการมอบอ านาจ ดงัรายละเอียด
ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ 
 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 28 
 



10  หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564   

 

 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 
               (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

ความเป็นมา เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ  รวมทัง้เพื่อให้
กรรมการ และพนกังานของบรษัิทฯ มีความตัง้ใจมุ่งมั่นทุม่เทในการท างานอยา่งเต็มที่อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัทฯ นอกจากนี ้ยงัเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหก้รรมการ และพนกังานของบรษัิทฯ รูส้กึถึงความมีสว่น
รว่มในความเป็นเจา้ของบริษัทฯ และยึดมั่นปฏิบตัิหนา้ที่และท างานอยู่กบับรษัิทฯ ต่อไปในระยะยาว บรษัิทฯจึง
ประสงคท์ี่จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC จ านวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ใหแ้ก่กรรมการ
และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า  (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC”) โดย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ได ้1 หุน้ ในราคาการใชส้ทิธิเทา่กบั 4.00 
บาทต่อหุน้ และใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC มีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที่ออกเสนอขาย ดงัรายละเอียดปรากฏตาม
สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและ/
หรอืพนกังานของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 3 (SMT-WC) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 6) 
ทัง้นี ้ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ/หรอื
ประธานกรรมการบรหิาร หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดและแกไ้ขเพิ่มเติม
รายละเอียดอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเทา่ที่ไมข่ดัหรอืแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑห์รอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึง่
รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียง วนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC และวนัครบอาย ุตลอดจนมีอ านาจ
ในการก าหนดเหตแุหง่การออกหุน้สามญัใหมเ่พื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัราการใช้
สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC ตามที่เห็นสมควร ภายใตก้ฎระเบยีบ และประกาศขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถงึการลงนามในเอกสารตา่งๆที่เก่ียวขอ้ง และการด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบั
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC รวมถึงน าหุน้สามญัเพิม่ทนุท่ีเกิดจากการใชส้ทิธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งอื่น 

อนึง่ กรรมการอิสระ 2 ท่านที่บรษัิทฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนนแทน
ในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ ไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC ในครัง้นีด้ว้ย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิ SMT-WC ที่ได้รับ

จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละ
ของ

โครงการ 
1.  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

500,000 2.94 

2.  ศ. ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง 

500,000 2.94 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณา
อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC จ านวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ใหแ้ก่กรรมการ
และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า  ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดง
สทิธิ SMT-WC (สิง่ที่สง่มาดว้ย 6) รวมถึงการมอบอ านาจ ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ 
 

การลงมต ิวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีม่า
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และตอ้งไมม่ีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คดัคา้นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC 
ใหแ้ก่กรรมการและ/หรอืพนกังานของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้

 
วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (SMT-WC) 

   ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน 
   ใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่เสนอขายในคร้ังนี้ เป็นรายบุคคล 
ความเป็นมา ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังานของ
บรษัิทฯ มีผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรเกินกวา่รอ้ยละ 5 ของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC ทัง้หมดที่ออกเสนอขายในครัง้
นี ้รวมทัง้สิน้ 4 ทา่น ดงันี ้
 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหนง่ จ านวนใบส าคญั
แสดงสทิธิ SMT- WC 
ที่ไดร้บัจดัสรร (หนว่ย) 

รอ้ยละของ
โครงการ 

1.  นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ รองประธานกรรมการ และ 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

1,600,000 9.41 

2.  นายวิรตัน ์ผกูไทย  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 2,500,000 14.71 
3.  นายเรอืงพจน ์ภคัดรุงค ์ ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นการปฎิบตัิการ 1,100,000 6.47 
4.  นายนรศิ จนัทรแ์ดง ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นการตลาด 1,100,000 6.47 

รวม 6,300,000 37.06 
 

กรรมการและ/หรอืพนกังานจะไดร้บัผลประโยชน ์ดงันี ้
1. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ   : 272,000 บาท 
2. นายวิรตัน ์ผกูไทย    : 425,000 บาท 
3. นายเรอืงพจน ์ภคัดรุงค ์   : 187,000 บาท 
4. นายนรศิ จนัทรแ์ดง   : 187,000 บาท 

 

ทัง้นี ้ผลประโยชนท์ี่ไดร้บั ค านวณจาก จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ ESOP-WC ที่ไดร้บั x (ราคาตลาด - ราคาการ
ใช้สิทธิ - ราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-WC) ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังานของ
บรษัิท ครัง้ที่ 3 (SMT-WC)  (สิง่ที่สง่มาดว้ย 6) 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ 

คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแลว้เห็นว่า      
นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ ซึง่ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร 
เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรูค้วามช านาญ และมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบทัง้ในส่วนของการเป็น
กรรมการ และผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท  นอกจากนี ้นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล ยังเป็นบุคคลที่มีส่วน
ส าคญัในการช่วยลดตน้ทนุสินคา้ที่เกิดจากการบรหิารจดัการวตัถดุิบไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ และเป็นผูม้ี
สว่นรว่มในการริเริ่มและผลกัดนัโครงการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ใหแ้ก่บริษัท อีกทัง้เป็นผูทุ้่มเทแรงใจ
และแรงกายในการท างานอยา่งเต็มความสามารถ และปฏิบตัิงานเพื่อสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่บรษัิทฯ ดว้ยดี
มาโดยตลอด นอกจากนีย้งัมีศกัยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองคก์ร ไดต้ามเป้าหมาย
และภาระกิจหลักขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้าน การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) มีวิสยัทศันใ์นการบริหารจัดการธุรกิจ การท าสญัญากับคู่คา้ การบริหารจัดการตน้ทุน
และวัตถุดิบ และยังมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆและมีความสามารถในการเจรจาต่อรองให้
ค าแนะน าแก่คูค่า้ไดเ้ป็นอยา่งดี    

 

2. นายวริตัน ์ผูกไทย 

คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแลว้เห็นว่า      
นายวิรตัน ์ผูกไทย ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ ์
ความรูค้วามช านาญในธุรกิจ มีภาวะความเป็นผูน้  าอันเป็นที่ยอมรบัทั้งกับบุคลากรในบริษัทฯ และ
บุคคลภายนอก มีวิสยัทศันท์ี่กวา้งไกล และมีบทบาทส าคญัในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถน ามาปฏิบตัิใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล สามารถพลิก
ฟ้ืนผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหป้รบัตวัดีขึน้ นอกจากนี ้ยงัเป็นบคุคลที่มีประสบการณ์ในดา้นการ
บรหิารจดัการองคก์รไดต้ามเปา้หมายและภาระกิจหลกัขององคก์ร มีความโดดเดน่และเขา้ใจในดา้นการ
บริหารจัดการรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีหลักการที่ดีในด้านการพัฒนาทรพัยากรบุคคลากร มี
ศกัยภาพในการพัฒนาและเสริมสรา้งธุรกิจใหม่ๆ  ใหก้ับองคก์ร ซึ่งช่วยพัฒนาขีดความสามารถของ
บรษัิทฯ ในการแขง่ขนักบับรษัิทภายนอกตา่งๆ เป็นผลใหบ้รษัิทประสบผลส าเรจ็ ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มและ
สรา้งผลก าไรตอ่บรษัิท 

 

3. นายเรอืงพจน ์ภคัดรุงค์ 
คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแลว้เห็นว่า      
นายเรืองพจน ์ภคัดุรงค ์ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการปฎิบตัิการ เป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ ์ความรูค้วามช านาญดา้นการตลาดชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นอย่างดี สามารถรว่มท างาน
กบัฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่างดี และตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ที่ไดว้างไวเ้พื่อน ามา
ปฏิบตัิไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ อีกทัง้สามารถประสานงานกบักลุม่คู่คา้เดิมของบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี 
และมีการแสวงหาตลาดสินคา้ใหม ่นอกจากนี ้ยงัเป็นบคุคลท่ีมีประสบการณ ์มีความรูค้วามช านาญการ
จัดการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะงานวิศวกรรมและการจัดการโรงงาน
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อตุสาหกรรม มีความรอบรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจขององคก์ร รวมทัง้มีความสามารถในการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ทีมงาน สง่เสรมิใหอ้งคก์รมีจดุแข็งในอตุสาหกรรมไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

 

4. นายนรศิ จนัทรแ์ดง 
คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแลว้เห็นว่า      
นายนริศ จันทร์แดง ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด เป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ์ ความรูค้วามช านาญ มีศกัยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคก์ร ไดต้าม
เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร มีประสบการณ์ มีความรูค้วามช านาญ ในการพัฒนาและ
เสริมสรา้งธุรกิจใหม่ๆใหก้ับองคก์ร และมีความสามารถหลายๆดา้นที่ตรงกบัธุรกิจขององคก์ร รวมทัง้มี
โครงขา่ยธุรกิจกบักลุม่ลกูคา้ในหลายๆประเทศทั่วโลก 
 

การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารทัง้ 4 ท่านขา้งตน้ในครัง้นี ้เพื่อเป็นการ
ตอบแทนความมุ่งมั่นทุม่เทในการท างาน และสรา้งแรงจงูใจใหท้ างานกบับรษัิทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อ
สรา้งรายไดแ้ละผลก าไรของบริษัทฯ ใหเ้ติบโตและแข็งแกรง่ยิ่งขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้ผลประโยชนท์ี่
กรรมการและ/หรอืพนกังานไดร้บัส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้บริษัทนอ้ยมาก จึงถือไดว้่ามีความ
คุม้คา่และเหมาะสมเพราะจะช่วยสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างานแก่พนกังาน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  SMT-WC ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนักงานของ
บริษัทฯ ที่ไดร้บัการจดัสรรเกินกวา่รอ้ยละ 5 ของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC ทัง้หมดที่ออกเสนอขายในครัง้นี ้
เป็นรายบคุคล 
 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 5
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนคดัคา้นในวาระนี ้
อน่ึง นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล ถือหุน้ของบริษัทฯ วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 จ านวน 36,878,768 หุน้ นายวิรตัน ์
ผกูไทย จ านวน 13,300 หุน้ และนายนริศ จนัทรแ์ดง จ านวน 9,000 หุน้ จึงเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียและไม่มีสิทธิออก
เสยีงในวาระการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิใหน้ายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ นายวิรตัน ์ผกูไทย และนายนรศิ จนัทรแ์ดง 
 

วาระที่ 13  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่   
ความเป็นมา จากการที่บริษัทฯเสนอขออนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธิ SMT-W3 และ SMT-WC ตามที่กลา่วมาแลว้ในวาระท่ี 9, 10 และ 11 จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้อนมุตัิจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ จ านวนไม่เกิน 226,119,846 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมี
รายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม ่ดงันี ้
1. จ านวนไมเ่กิน 209,119,846 หุน้มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท(หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 25.00 ของจ านวนหุน้ที่

เรยีกช าระแลว้ทัง้หมด ณ ปัจจบุนั)  เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 ซึง่จดัสรรใหแ้ก่
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ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯตามสดัส่วน ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SMT-W3 (สิง่ที่สง่มาดว้ย 5) 

2. จ านวนไม่เกิน 17,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.03 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ณ ปัจจุบนั) เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (SMT-WC) 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC (สิง่ที่สง่มาดว้ย 6) 

นอกจากนี ้เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืประธานกรรมการบริหาร 
หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจใน
การด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า 
หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือ
ด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บรษัิทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่  ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนงัสือนดั
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรพัย์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น     
บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตดัสินใจในการพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุใหม่ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบั
การใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 3 (SMT-W3) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 7) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 อนมุตัิจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวนไม่เกิน 226,119,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม ่ดงันี ้
1. จ านวนไมเ่กิน 209,119,846 หุน้เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 ที่เสนอขายใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
SMT-W3 (สิง่ที่สง่มาดว้ย 5) 

2. จ านวนไม่เกิน 17,000,000 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ที่เสนอขายใหแ้ก่
กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SMT-WC (สิง่ที่สง่มาดว้ย 6) 

รวมถึงการมอบอ านาจ ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 28 
 

วาระที่ 14  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ (ข้อ 39 และข้อ 40) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯข้อ 3. วัตถุประสงค ์



                          15 

 

 

 

ความเป็นมา สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะด าเนินการใหบ้ริการออกแบบ ผลิต และจ าหน่ายอุปกรณ์
สื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม และใหบ้ริการเก่ียวกับอากาศยาน บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งเพิ่มเติม
วตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งและรองรบัการด าเนินการธุรกิจ ดงักลา่วตอ่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์อง
บรษัิทฯ ขอ้ 39 และขอ้ 40 และแกไ้ขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯขอ้ 3. วตัถปุระสงค ์ดงันี ้

 
(39) ประกอบกิจการ เพ่ือผลิต ซือ้ขาย น าเข้า ถือกรรมสิทธ์ิ หรือให้ได้มาโดยวิธีใดๆ การจัดหา เข้า

ประมลูปฏิบตัิการ สนบัสนนุวิจยั พฒันา ด าเนินการบริหาร บริการจดัการ ควบคมุ ตรวจสอบ ทดสอบ ทดแทน 
ขาย ส่งออก  ออกแบบติดตัง้ ปรบัปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรกัษา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ฝึกอบรม  ใหบ้ริการ
เก่ียวกบัอากาศยาน หรือเครือ่งมือ ทัง้ที่เป็นยทุโธปกรณ ์ยทุธภณัฑ์  หรอือาจใชใ้นราชการสงคราม หรือไมใ่ชใ้น
ราชการสงคราม ไดแ้ก่ อากาศยาน อากาศยานไรน้กับิน เฮลิคอปเตอร ์ เครื่องร่อน เรือเหาะ ยานผิวน า้ ยานใต้
น า้ เรอืด าน า้ เรอื เรอืรบ เรอืที่ใชใ้นราชการสงคราม เครื่องมือทางสมทุรศาสตรแ์ละอทุกศาสตร ์และยานพาหนะ
ทางบก เป็นตน้ อาวธุและกระสนุดินด า เกราะแผ่นนิรภยั แผ่นกนักระสนุ เครื่องตรวจอาวธุ หุ่นยนต ์วตัถรุะเบิด 
อาวธุ เครือ่งยทุธภณัฑแ์ละเครือ่งยทุโธปกรณท์กุชนิด เครือ่งมือและอปุกรณท์กุชนิดที่เก่ียวกบัดาวเทียมทัง้ระบบ
อนาล็อก (Analog) และดิจิตอล (Digital) เครือ่งน ารอ่ง อปุกรณส์งครามอิเลก็ทรอนิกส ์ เครือ่งป้องกนัการดกัฟัง  
เครือ่งดกัฟังดกัรบัตรวจรบัสญัญาณวทิยแุมเ่หลก็ไฟฟา้  เสยีงหรอืโทรศพัท ์เครือ่งวิทยหุาทิศทาง อปุกรณก์่อกวน
การสือ่สารหรอืการจดุระเบิด (Jammer) เครื่องมือสือ่สารเพื่อควบคมุการบิน การน ารอ่งการเดินเรอื เครือ่งเรดาร ์
เครือ่งโซนาร ์เครื่องมือสือ่สารทกุชนิด เครือ่งจ าลองยทุธ เครือ่งฝึกบินจ าลอง เครือ่งจ าลองการบิน เครือ่งช่วยฝึก
ยิงอาวธุ เครือ่งควบคมุการยิง ระบบเฝา้ตรวจระยะไกล กลอ้งตรวจการณ์ กลอ้งตรวจการณก์ลางคืน กลอ้งตรวจ
การสรา้งภาพดว้ยรงัสีความรอ้นทุกประเภท กลอ้งเล็กอาวุธ รวมถึงการคา้ระบบอิเล็กทรอนิกสร์ะดับอาชีพ 
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบควบคมุบงัคบั ระบบควบคมุความปลอดภยั ระบบอิ เล็กทรอนิกส ์
เครื่องอาภรณ์ภณัฑท์ุกประเภทที่ใชใ้นราชการทหาร ต ารวจ พลเรือน และส่วนราชการทั่วไป รม่ชูชีพ  แพยาง 
ผลติภณัฑด์งักลา่วและกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการใชบ้รกิารหรอืสนบัสนนุหลงัการขายแก่อปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง  

 
(40) ประกอบกิจการผลติจ าหนา่ย รบัจา้ง เป็นที่ปรกึษา ออกแบบ วิทยสุือ่สาร อะไหล ่อปุกรณส์ือ่สาร

และอปุกรณโ์ทรคมนาคม รบัเหมา ซ่อมแซม บ ารุงรกัษา ระบบสื่อสาร ระบบโทรคมนาคม ระบบเสน้ใยแกว้น า
แสง ระบบคอมพิวเตอร ์ระบบสารสนเทศ  ระบบสือ่สารผา่นดาวเทียม ระบบโทรศพัทว์งจรปิด ระบบรกัษาความ
ปลอดภัยและเตือนภัย  จ าหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้วสัดุอุปกรณ์  รบัประมูล ติดตัง้ และซ่อมแซมใหแ้ก่ ส่วน
ราชการ เอกชน โดยเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส่วนราชการที่เก่ียวขอ้ง และอะไหล่ทุกชนิดที่เก่ียวขอ้งกับสินค้า
ดงักลา่วขา้งตน้ตามวตัถปุระสงคท์ัง้หมดของบรษัิท 

 
นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มวตัถุประสงคข์องบริษัทฯขา้งตน้ จึงขออนุมัติแก้ไขหนังสือ

บรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 3 ดงันี ้
เดิม   ขอ้ 3 วตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ มีจ านวน 38 ขอ้ 
แกไ้ขเป็น ขอ้ 3 วตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ มีจ านวน 40 ขอ้ 
 



16  หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564   

 

 

โดยมอบอ านาจใหบ้คุคลซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ  านาจ
ในการด าเนินการจดทะเบียน แกไ้ข เพิ่มเติม วตัถปุระสงคแ์ละบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการต่างๆที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข
วตัถปุระสงคแ์ละบรคิณหส์นธิเสรจ็สมบรูณ ์

 
การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 28 
 
วาระที่ 15  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)   

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่  27 
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
หลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 13.00 น. ผูถื้อหุน้ที่ไม่
สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเองและมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้รว่มประชุมและ
ออกเสยีงแทนตน สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในสิง่ที่สง่มาดว้ย 11 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคม์อบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและ  
ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 12 โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 
สว่นหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถ download ไดท้ี่ www.starsmicro.com   

ทัง้นี ้ขอความรว่มมือจากท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับรษัิทฯ  ภายในวนัจนัทรท์ี่ 26 เมษายน 2564 โดย
บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรบัปิดในหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชุม   
ผูถื้อหุน้ดว้ย 

เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึน้ จึงขอใหท้า่น
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะน าแบบฟอรม์ลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบารโ์คด้ที่แจกพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมนี)้ และ
หนงัสอืมอบฉนัทะมาแสดง เพื่อสทิธิในการเขา้รว่มประชมุ ในวนัประชมุดงักลา่วขา้งตน้ 

นอกจากนี ้เพื่อการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิทฯไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.starsmicro.com) เป็นการล่วงหนา้ เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชมุลว่งหนา้อยา่งเพียงพอกอ่นที่จะไดร้บัขอ้มลูในรูปแบบเอกสารจาก
บรษัิทฯ 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                            

 
 (นายยรรยงค ์ สวสัดิ)์    

 กรรมการ และเลขานกุารบรษัิทฯ                                                                                     
 โดยค าสั่งของคณะกรรมการบรษัิทฯ 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย  1 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 

ของ 
บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที ่
 ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ 
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 นางกลุกนิษฐ ค าศิรวิชัรา ที่ปรกึษากฎหมายอิสระ เป็นผูด้  าเนินการประชุม  ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ที่
เขา้รว่มการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  จากนัน้นางสาวขจี ธนชัปัญเจรญิ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ณ บดันี ้มีผู้
ถือหุน้เขา้รว่มประชุมทัง้ดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 81 ราย ถือหุน้รวมทัง้สิน้ 421,620,293 หุน้คิดเป็นรอ้ยละ 
50.4041 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 836,479,381 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บรษัิทฯ (ภายหลงัจากเปิดการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะเพิ่มขึน้จึงรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 
90 รายถือหุ้นรวมทั้งสิน้ 421,879,364 หุน้คิดเป็นรอ้ยละ 50.4351 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ)
  

นายยรรยงค ์สวสัดิ์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบริษัทฯ 
ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมายอิสระ และที่ปรกึษาทางการเงินของบรษัิทฯ ที่เขา้รว่มประชมุ ดงันี ้ 

 
กรรมการบริษัทฯ บริษัทฯมีกรรมการจ านวน 7 ท่าน เขา้รว่มประชุมจ านวน 6 ท่าน (คิดเป็นกรรมการที่เขา้รว่ม

ประชมุ รอ้ยละ 86 ของกรรมการทัง้หมด) 
1.  นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ                             
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่
ดา้นซพัพลายเชน 
 
2. รองศาสตราจารย ์ดร. ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์   
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
 
3. รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

4. ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ     
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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5. นายนทัธพงศ ์ไชยกลุ       
กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

 
6. นายยรรยงค ์สวสัดิ ์          

 กรรมการบรษัิทฯ เลขานกุารบรษัิทฯ  กรรมการบรหิาร  และกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะท าหน้าที่น าเสนอข้อมูล เขา้รว่มประชมุจ านวน 7 ทา่น 
 1.  นายวิรตัน ์ผกูไทย  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2.  นายเรอืงพจน ์ภคัดรุงค ์  ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการปฏิบตัิการ 
3.  นายนรศิ จนัทรแ์ดง  ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการตลาด 
4.  นายโชติศกัดิ ์พรหมวาส ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงินและบญัชี 
5.  นายวิจะยะ กลิน่เกษร  ผูอ้  านวยการอาวโุส (ฝ่ายการเงินและบญัชี) 
6.  นายกมัพล ศิลปทรพัย ์  ผูอ้  านวยการ (ฝ่ายการเงิน) 
7.  นางสาวสนุนัท ์วงศม์ทุธาวณิชย ์    ผูอ้  านวยการ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน) 

  
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เขา้รว่มประชมุจ านวน  3 ทา่น 
1.  นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์
2.  นางสาวพชัร ีตนัติพิทกัษ์กลุ 
3.  นางสาวพณัณชิ์ตา ภวูฐานธีรวงศ ์
 
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์จ ากัด เขา้รว่มประชมุ 
จ านวน 2 ทา่น 
1.   นางกลุกนิษฐ ค าศิรวิชัรา ผูด้  าเนินการประชมุ  
2.   นางสาวขจี ธนชัปัญเจรญิ ผูท้  าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และตรวจนบัผลการลงคะแนนเสยีง 
 
ที่ปรึกษาด้านการเงนิ และ Compliance  
1 นายคเณศ ศรศีภุอรรถ 
 
เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เขา้รว่มประชมุจ านวน 2 ทา่น 
1.   นางสาวรญิญภสัร ์พีระพชันีชยั 
2.   นางสาววิไลวรรณ แข็งกลา้ 

 
บริษัทฯ ไดเ้ชิญบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูท้  าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และตรวจนบัผลการ
ลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ  จากนัน้ นายยรรยงค ์สวสัดิ์ กรรมการบริษัทฯและเลขานุการ
บริษัทฯ กลา่วเรยีนเชิญ นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล ซึ่งเป็นประธานในที่ประชมุกลา่วเปิดการประชมุ โดยนายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล 



                          19 

 

 

 

กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่เขา้รว่มการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  และกล่าวเปิดการประชุม จากนัน้ได้
มอบหมายให ้นางกุลกนิษฐ ค าศิริวัชรา เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มด าเนินการประชุม  
นางสาวขจี ธนชัปัญเจรญิ ไดชี้แ้จงมาตรการและแนวปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

นางสาวขจี ธนชัปัญเจรญิ กลา่ววา่ ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(“COVID-19”) บริษัท จะบริหารเวลาในการประชุมครัง้นีใ้ห้อยู่ภายในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในกรณีที่บริษัทฯไม่
สามารถตอบค าถามผูถื้อหุน้ไดท้ัง้หมดภายในระยะเวลาการประชุม บริษัทจะด าเนินการตอบค าถามผูถื้อหุน้บน Website 
ของบรษัิทฯ  และเพื่อลดการสมัผสัสิ่งของรว่มกนั บรษัิทจึงไดจ้ดัเตรยีมไมโครโฟนใหก้บัผูถื้อหุน้ไว ้2 จดุ และขอความรว่มมือ
ใหท้่านผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะสอบถาม โปรดเขียนค าถามพรอ้มระบุช่ือและนามสกุลลงในกระดาษซึ่งสามารถขอไดจ้าก
เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ จากนัน้โปรดยกมือขึน้ใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯรบัค าถามของท่านแทนการใชไ้มโครโฟน นอกจากนี ้
บริษัทขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชุมงดรบัประทานอาหารในบริเวณหอ้งประชุม โดยบริษัทฯไดจ้ดัเตรียมน า้ดื่มใหก้บัผูถื้อ
หุน้ไวใ้นหอ้งประชมุ สว่น Snack Box บรษัิทฯจะมีบรกิารแจกใหผู้ถื้อหุน้ก่อนจะเดินทางกลบัเทา่นัน้ 
             จากนัน้ไดชี้แ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

1.  การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหุน้ 1 หุน้เป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีเสียงตามจ านวนหุน้ที่ถืออยู่
หรอืรบัมอบฉนัทะมา 

2.  ผูถื้อหุน้รายใดมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในวาระใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ ทัง้นีใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้
นี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในวาระใด 

3.  ในระหวา่งการประชุมผูด้  าเนินการประชุมจะเรียนถามในทกุๆ วาระวา่จะมีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสยีงหรอืไม ่ถา้
ไม่มีผูใ้ดคัดคา้นหรืองดออกเสียง ผูด้  าเนินการประชุมจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่าผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกท่านมีมติเป็น เอกฉันทอ์นุมัติ
ตามที่เสนอ แต่ถา้มีผูใ้ดคดัคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ผูด้  าเนินการประชุมจะขอใหผู้ท้ี่ประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออกเสียง 
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหใ้นขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเครือ่งหมายถกู  ลงในกรอบสีเ่หลีย่มในช่องที่ตอ้งการใน
บตัรลงคะแนนเสยีงที่แจกใหแ้ละขอใหช้มูือขึน้ เพื่อใหพ้นกังานของบริษัทฯ เก็บบตัรมานบัคะแนน ส าหรบัผูท้ี่ไมค่ดัคา้นหรอืไม่
งดออกเสยีง จะถือวา่อนมุตัิตามวาระท่ีเสนอและไมต่อ้งลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน บรษัิทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็น
ดว้ย และ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

4.  ส  าหรบัผูท้ี่ไมส่ง่บตัรลงคะแนน บรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นอนมุตัิเห็นชอบในวาระนัน้ๆ  
5.  ส  าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูม้อบฉนัทะไดร้ะบกุารออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ว่าเห็นชอบหรอืคดัคา้น หรืองดออกเสยีง

ในใบมอบฉนัทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนจากใบมอบฉนัทะเพื่อความ
สะดวกของผูเ้ขา้รว่มประชุม แต่ส  าหรบัผูร้บัมอบฉันทะที่ผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบ
ฉนัทะบรษัิทฯ ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระเสมือนกบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง 

6.  ผูด้  าเนินการประชุมจะเป็นผูแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่
นบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระ
จะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

7.  มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
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- วาระท่ี 1, วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 ,วาระท่ี 7  จะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

- วาระที่  6 ต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ ากว่า  2 ใน  3 ของจ านวน เสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

- วาระที่ 8 ตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่ 
 มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- วาระที่ 2  เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไมต่อ้งลงมติ  

8.  กรณีที่ผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะสอบถามเพิ่มเติมในแตล่ะวาระ โปรดแจง้ช่ือและนามสกลุ เพื่อเป็นขอ้มลู 
    ใหบ้รษัิทฯ 
               หลงัจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ กลา่วด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
 

 ผูด้  าเนินการประชุม กลา่วว่า บริษัทฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 29 
เมษายน 2562 โดยบรษัิทฯไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานการประชุม ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแลว้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วัน
ประชมุ และไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ แลว้ จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามขอ้
สงสยัและประเด็นการแกไ้ขรายงานการประชมุดงักลา่ว  

   เมื่อไมม่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุประสงคจ์ะแกไ้ขรายงานการประชมุดงักลา่วและไมม่ีการซกัถามอยา่ง
ใด ผูด้  าเนินการประชมุเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 

29 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
  

เห็นดว้ย 421,683,262 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
บตัรเสยี -    

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
 

ผูด้  าเนินการประชมุ กลา่วเรยีนเชิญ นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ ประธานในที่ประชุม รายงานความ
คืบหนา้เก่ียวกบัการจดัท าแผนการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ กลา่วว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของส านกังาน ก.ล.ต. และสมาคม
สง่เสริมผูล้งทุนไทยซึ่งสนบัสนุนใหบ้ริษัทจดทะเบียนจดัท าแผนการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น  โดยมีการ
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ติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ บรษัิทฯไดก้ าหนดนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติ และแนวทางปฏิบตัิ
ในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการคอรร์ปัชั่น และไดเ้ผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหาร และ
พนกังานปฏิบัติตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปีหนา้ 35 ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ไดร้บัการรอ้งเรียน
เรือ่งการกระท าผิดดา้นการทจุรติ หรอืการกระท าผิดจรยิธรรมใด 

 
จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษัิท

ฯตามที่ปรากฏตามค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจดัการที่ไดเ้สนอ
ไวใ้นหนา้ 82 ถึง หนา้ 86   ของรายงานประจ าปี 2562    และกลา่วเรยีนเชิญ นายวิรตัน ์ผกูไทย ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร รายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ  

 
นายวิรตัน ์ผกูไทย ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลา่ววา่ เนือ้หาในการน าเสนอมีสาระส าคญัดงันี ้       
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 Management update      
นายวิรตัน์ ผูกไทย ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดก้ล่าวแนะน าผูบ้ริหารของบริษัทฯ ทัง้ 4 ท่าน 

ไดแ้ก่ นายนรศิ จนัทรแ์ดง นายเรอืงพจน ์ภคัดรุงค ์นายโชติศกัดิ ์พรหมวาส และนายวิรตัน ์ผกูไทยเอง ซึ่ง
ทีมผูบ้ริหารทัง้ 3 ท่านนี ้ไดแ้ก่ นายนริศ จันทรแ์ดง (CMO) นายเรืองพจน ์ภคัดุรงค  ์(COO)  และนายวิ
รตัน ์ผกูไทย (CEO)  มีประสบการณท์ี่เก่ียวกบัธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส ์มามากกวา่ 20 ปี โดยเฉพาะนายเรอืง
พจน ์ภคัดรุงค ์ต าแหน่ง COO ของบริษัทฯ มีประสบการณม์ากกว่า 30 ปี สว่นนายโชติศกัดิ์ พรหมวาส 
ต าแหนง่ CFO ก็มีประสบการณท์างดา้นการเงินในธุรกิจ Automotive ทกุท่านอยู่ในธุรกิจที่ใกลเ้คียงหรือ
เหมือนกับบริษัทฯ ท าใหก้ารบริหารงานและด าเนินงานไดร้วดเร็ว และเรียนรูธุ้รกิจของบริษัทฯ ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Business outlook and 4 years forecast 
ส าหรบัตวัเลขเปรียบเทียบยอดขายของปี 2019 และปี 2018 ซึ่งยอดขายของปี 2019 เติบโตจากปี 

2018 ประมาณ 2% โดยกลุม่ธุรกิจที่เติบโตมากที่สดุ คือ Optics ซึง่ปัจจบุนัรวมถึงอนาคตกลุม่ผลติภณัฑ ์
Optics จะยงัคงเป็นธุรกิจที่ส  าคัญของบริษัทฯ โดยกลุ่มผลิตภณัฑ ์PCBA และ Box build เป็นธุรกิจที่
เติบโตเป็นล าดบัถดัมา แต่ธุรกิจทางดา้น IC ลดลงไปประมาณ 26%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรบัผลการด าเนินงานในแตล่ะไตรมาสของปี 2019 ในไตรมาสที่ 1 มียอดขายประมาณ 482 

ลา้นบาท ไตรมาสที่ 2 มียอดขายประมาณ 471 ลา้นบาท และยอดขายลดลงในไตรมาสที่ 3 เหลือ
ประมาณ 368 ลา้นบาทและเพิ่มขึน้ในไตรมาสที่ 4 อยูท่ี่ประมาณ 427 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯ มีผลก าไรใน
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ไตรมาสที่ 1 และ 2 ส่วนในไตรมาสที่ 3 มีผลขาดทุนประมาณ 46 ลา้นบาท และ ไตรมาสที่ 4 มีผล
ประกอบการขาดทนุประมาณ 21 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยอดขายของปี 2020 เปรยีบเทียบกบัปี 2019 จะเห็นวา่ยอดขายไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ยงัต ่ากวา่

เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 4 ปี 2019 แต่ในไตรมาสที่ 2 ยอดขายเพิ่มสงูขึน้กว่าไตรมาสที่ 1 ประมาณ 30% 
โดยมียอดขายอยู่ที่ 500 กว่าลา้นบาท และในไตรมาสที่ 3 และ 4 ที่จะมียอดขายจากธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึน้ 
ท าใหค้าดว่าบริษัทฯจะมียอดขายในไตรมาสที่ 3 และ 4 ที่เติบโตขึน้ ซึ่งภาพรวมยอดขายของปี 2020 
คาดวา่จะเติบโตขึน้ประมาณ 13% จากปี 2019  

ส าหรบัผลิตภณัฑ ์Optics ยอดขายในปี 2019 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 บริษัทฯ เริ่มมียอดขายที่
เติบโตและมีช่วงที่ลดลง และจะกลบัมาเท่าเดิมในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 ซึ่ง Optics 
เป็นธุรกิจที่ส  าคญัของบริษัทฯ และมีอนาคตที่ดี ซึ่งจะเห็นว่าธุรกิจของบริษัทฯ ในอีก 3-4 ปีขา้งหนา้จะมี 
Major Market มากกว่า 1 Segment  ซึ่งจากเดิมที่ธุรกิจของบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับธุรกิจ IC 
Semiconductor เป็นหลกั ซึ่งจะท าให ้ Portfolio ธุรกิจของบริษัทฯ มั่นคงมากขึน้ โดยมีธุรกิจ  Optics 
และ PCBA เขา้มาช่วยเสรมิ  
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ในสว่นของยอดขายในอีก 4 ปีขา้งหนา้ จะเห็นว่าธุรกิจ IC ก็จะมีการเติบโตขึน้ แต่ธุรกิจที่จะมี
การเติบโตอยา่งมากคือธุรกิจ Optics และ System build โดยบริษัทฯจะมี 3 ธุรกิจหลกัที่จะมีการเติบโต 
ได้แก่ 1) PCBA &System build 2) IC และ Advance Packaging ที่มี Added Value เพิ่มมากขึน้ 3) 
Optics ซึ่งจะมีการเติบโตค่อนขา้งสูงมาก โดยคาดการณ์ยอดขายในปี 2023 จะอยู่ที่ประมาณ 4,686 
ลา้นบาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบนัสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจและธุรกิจของบริษัทฯ โดย Global demand มีปริมาณที่

ลดลง แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ท า Market segment เขา้ไปเจาะตลาดที่เป็น Niche Market ตาม
ศกัยภาพที่บริษัทฯ มีอยู่ซึ่งคาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะสามารถมียอดขายที่เติบโตขึน้จากที่ผ่านมา โดย
บริษัทฯ จะมีลูกคา้ใหม่หลายรายซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง Ramp up และบริษัทฯ ได้เขา้ไปเปิดตลาดใน
ประเทศจีนและทวีปยโุรป จากเดิมที่จะอยู่ในแถบสหรฐัอเมรกิาเป็นหลกั ซึง่ถึงแมภ้าพรวมจะมี demand 
ในตลาดไม่มากแต่บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถมีสว่นแบ่งการตลาดโดยอาศยัศกัยภาพของบริษัทฯ ท่ีมี
อยูไ่ด ้
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ส าหรบักลยทุธท์ี่บริษัทฯ จะด าเนินการในปี 2020 ที่จะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้
และเติบโตขึน้ไปในอนาคต โดยตัง้ Target ที่จะมียอดขาย (Revenue) เติบโตขึน้ 30% ทกุปีโดยมี Gross 
Margin อยูท่ี่ 20%  โดยมีกลยทุธ ์ท่ีจะเติบโตจากลกูคา้ที่บรษัิทฯ มีอยูใ่นปัจจบุนัโดยก าหนดวา่ลกูคา้ราย
ใดเป็น Strategic customer และสรา้ง business model ซึง่ท าใหบ้รษัิทฯสามารถเพิ่มยอดขายไดม้ากขึน้ 
และท าการขยาย segments market ใหม้ากขึน้ นอกจากนีจ้ะ Upgrade Supply chain เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการซือ้วตัถดุิบรวมถึง Part ต่าง ๆ นอกเหนือจากการสั่งซือ้จากในกลุม่ประเทศแถบเอเซียน เพื่อท าให้
ตน้ทุนของบริษัทฯ ดีขึน้ และเพิ่มในส่วนของ Technical solution และร่วมกับลกูคา้ในการท า Design 
development เพื่อใหล้กูคา้อยู่กบับรษัิทฯ และท าใหคู้แ่ข่งยากที่จะเขา้มาแบง่ยอดขาย ซึ่งจากขนาดของ
องค์กรและตลาดที่บริษัทฯ มีอยู่ บริษัทฯพยายามสรา้งความแตกต่าง นอกจากการเป็ น Contract 
Manufacturing โดยการเพิ่มในสว่นของเทคโนโลยี ขยายในสว่นของ Service ใหก้วา้งขึน้เพื่อสรา้งโอกาส
ใหบ้รษัิทฯ มากขึน้ 

 

 2020 strategy  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ในสว่นของ Market Segment ที่บริษัทฯ ไดเ้ริ่มขยาย Market Segment ใหเ้พิ่มมากขึน้ โดยจะ

มี Major Customer อยู่ 4 กลุม่หลกั คือ 1) OSAT and Advance (IC) ซึง่เป็นกลุม่ธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ 
มายาวนานแลว้ 2) PCBA & Box build ซึง่เป็นธุรกิจที่เริม่ขยายตวัเพิ่มมากขึน้ ซึ่งปัจจบุนัเริม่มีลกูคา้เขา้
มาเพิ่มขึน้มาก 3) Optics ซึ่งมีโอกาสการเติบโตที่สูง 4) High Precision/Medical ซึ่งการที่บริษัทฯ มี
ธุรกิจหลากหลายก็จะท าใหบ้รษัิทฯ มีความเสีย่งที่ลดลง และสามารถมองตลาดไดก้วา้งขึน้ 
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ส าหรบัผลติภณัฑใ์นกลุม่ของ Optics ซึง่ในปี 2019 บรษัิทฯ มียอดขายอยูท่ี่ประมาณ 650 ลา้น

บาท และมีช่วงหนึง่ที่ลดลงไปและปัจจุบนัเริม่กลบัมา ซึง่คาดวา่ยอดขายปี 2020 จะใกลเ้คียงกบัปี 2019 
แต่คาดว่าในปี 2021 จากลกูคา้ที่มีอยู่และจาก Product ที่อยู่ระหว่าง Ramp up คาดว่ายอดขายน่าจะ
เพิ่มขึน้มากกว่า 30% และถือว่ามีคู่แข่งน้อยเนื่องจากต้องใช้ Technology ค่อนขา้งสูงซึ่งบริษัทฯ มี
ศกัยภาพในสว่นนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
ในส่วนของกลุ่ม PCBA and System build ซึ่งส่วนใหญ่ในขัน้ตอนของการต่อรองหรือเซ็นต์

สัญญาและระหว่าง Ramp up ซึ่งบริษัทฯ สามารถเข้าไปอยู่ในตลาดทั้ง 5 Segment แล้ว ได้แก่ 
Industrial, Instrument, Audio, Automotive และ Medical ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตไปพรอ้ม
กบัธุรกิจ Optics อยา่งแนน่อน โดยบรษัิทฯ ไดเ้ริม่ขยายตลาดใหเ้พิ่มมากขึน้นอกเหนือจากตลาดในแถบ
สหรฐัอเมรกิาแลว้ ก็จะมีตลาดในแถบประเทศจีนและทวีปยโุรป 
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ในสว่นของ Growth Plan ในแต่ละช่วงเวลา โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2020 ผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่
งานของกลุม่ Optics ในไตรมาสที่ 3 จะมีงานในกลุม่ Advance Packaging ,IC และ Optics เขา้มาเพิ่ม
อีก และในไตรมาสที่ 4 ก็จะมีงานในกลุม่ Optics เพิ่มขึน้มา และในไตรมาสที่ 1 ปี 2021 จะเริม่มี PCBA 
Module เพิ่มมากขึน้และงานที่เป็น System build จะเริม่มีเขา้มาในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2021 ที่จะ
เขา้มาเป็น Mass Production  

 
 
 
 
 
 
 
 
สว่นเรื่อง Development Plan ไดม้ีการก าหนดกระบวนการในการเลือกสรรลกูคา้ (Customer 

selection) รวมถึงการวิเคราะหล์กูคา้เพื่อใหไ้ดล้กูคา้ที่เหมาะสมที่บริษัทฯ จะร่วมท าธุรกิจดว้ย และได้
ขยาย Sales distribution เพื่อเขา้ไปในตลาดยโุรปเพิ่มขึน้รวมถึงจะท า  
E- Marketing มากขึน้เพื่อเป็นการเปิดตลาดและหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจ และยังมีการท า 
Organization transformation และ Employee ownership เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมและมีความ
รบัผิดชอบในงานของตนเองมากขึน้  และยงัอยู่ระหว่าง Upgrade ในส่วนของระบบ IT และ ERP ของ
บริษัทฯ ใหส้ามารถจัดซือ้ของไดท้ั่วโลกมากขึน้และในปริมาณที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสมโดย
คาดว่าจะแลว้เสร็จภายในปี 2020 นี ้และมีแผนที่จะขยาย Supplier ใหม้ากขึน้ ซึ่งการด าเนินการทุก
อยา่งนีก็้เพื่อใหบ้รษัิทฯ มีความพรอ้มมากขึน้ เพื่อรองรบัการเจรญิเติบโตขององคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับบทสรุปคร่าวๆ เก่ียวกับทิศทางที่บริษัทฯ ด าเนินการนั้น จะมีเรื่องของเป้าหมาย 

(Target) ซึง่คือเรื่องของการเติบโตของยอดขายแต่ละปีใหไ้ด ้30% ทกุปี และมี Gross Margin ของธุรกิจ
อยู่ที่ 20% รวมถึงขยายตลาดและSupply chain ใหม้ีความหลากหลายมากขึน้ และยงัเนน้ Core value 
ของบรษัิทฯ คืองานดา้น OSAT และขยายใหไ้ปเป็น Contract Manufacturing มากขึน้เพื่อขยาย Market 
Segment ของบริษัทฯ โดยกลุม่ลกูคา้ก็จะเนน้ในกลุ่ม Niche Market ซึ่งสิ่งที่ลกูคา้ตอ้งการจากบริษัทฯ 



28  หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564   

 

 

คือ Flexibility และ Engineering และเรื่องของ Operation Service ซึ่งทั้งหมดที่น  าเสนอไปก็เป็น
ภาพรวมของบรษัิทฯในปัจจบุนัและสิง่ที่บรษัิทฯ จะด าเนินการในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากจบการรายงาน ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืไม่ 
 
การซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
1.นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง กลา่ววา่ หลายปีที่ผา่นมาบรษัิทฯ ไดก้ าหนดรายได้
ที่บรษัิทฯ คาดว่าจะด าเนินการไดใ้นแตล่ะปี แตก็่ไมส่ามารถด าเนินการไดต้ามเปา้หมาย ซึง่ส  าหรบัในปีนี ้
ก็มีความหวงัที่จะด าเนินการไดแ้ต่ขอสอบถามว่าบรษัิทฯ มีความเสี่ยงอะไรบา้งที่จะสง่ผลใหบ้ริษัทฯ ไม่
สามารถด าเนินการไดต้ามเปา้หมาย 

นายวิรตัน ์ผกูไทย กลา่ววา่ เป็นเรือ่งที่ทา้ทาย (Challenge) อย่างหนึ่ง โดยเรื่องที่ Concerned 
ก็น่าจะเป็นเรื่องการระบาดของไวรสัโคโรน่า (COVID -19) เพราะการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ ก็จะตอ้งมี
โอกาสไดพ้บปะกบัลกูคา้ ซึ่งปัจจุบนัการสื่อสารกบัลกูคา้จะใชท้าง Video Conference บา้ง ซึ่งบริษัทฯ 
นา่จะมียอดขายไดม้ากกว่าที่น าเสนอ ถา้มีโอกาสไดเ้จอกบัลกูคา้ ซึง่ทางลกูคา้เองก็ตอ้งการท่ีจะมาเยี่ยม
ชมบริษัทฯ ซึ่งตวัเลขยอดขายที่ไดน้  าเสนอไปนัน้ถือว่า Conservative ค่อนขา้งมาก ซึ่งหากสถานการณ์
คลีค่ลายลงคาดวา่ยอดขายก็นา่จะเป็นไปตามเปา้หมายเพราะบรษัิทฯ มีความพรอ้มมาก 
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2.น.ส. บุษกร งามพสุธาดล ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้
2.1 ขอสอบถามเก่ียวกบัโครงสรา้งรายไดข้องปี 2018 และปี 2019 ซึ่งไม่ไดม้ีการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญั 
แต่ประเด็นส าคญัที่อยากสอบถามคือ โครงสรา้งรายไดท้ี่บริษัทฯ ผลิตไม่ว่าจะเป็นตวั IC Packaging, 
PCBA และ Optics บรษัิทฯ มีสดัสว่น Gross Profit Margin และ Net Profit ตามโครงสรา้งรายไดข้องแต่
ละกลุม่ผลติภณัฑอ์ยา่งไร 
2.2 ถา้พิจารณาโครงสรา้งรายไดข้องกลุม่ IC Packaging จากปี 2018 ที่มีสดัสว่นรายไดจ้าก 68% เหลือ 
50% ในปี 2019 แต่รายไดใ้นส่วนของ PCBA และ Optics เพิ่มสงูขึน้ ซึ่งในขณะที่ PCBA และ Optics 
เพิ่มขึน้ทัง้ 2 กลุ่มนัน้ซึ่งมองว่าเป็นอนาคตของบริษัทฯ แต่ผลประกอบการในปี 2019 กลบัติดลบ ซึ่ง 
Gross Profit นอ้ยกว่าปี 2018 ดว้ยซ า้ จึงอยากสอบถามว่าการที่โครงสรา้งรายไดข้องบริษัทฯ เพิ่มขึน้
ขนาดนีแ้ลว้สาเหตใุดที่ท  าใหผ้ลประกอบการ ปี 2019 ยงัขาดทนุ 

นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล กลา่วว่า ในครึง่ปีแรกของ ปี 2019 บริษัทฯเห็นว่า กลุม่ IC Packaging 
และ Optics จะเติบโตในครึ่งปีหลังของ ปี 2019 แต่เนื่องด้วย Trade war ส่งผลให้หลายผลิตภัณฑ ์
โดยเฉพาะในกลุม่ของ IC Packaging ซึ่งมี Gross Profit อยูร่ะหว่าง 10-20 กวา่เปอรเ์ซ็นต ์และ Optics 
ประมาณ 10-40% Margin ลดลงไปมาก ประกอบกบั Fixed cost ที่บริษัทฯ มีอยู่ซึ่งปรบัลงไม่ทนั จึงท า
ให้ในปี 2019 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในช่วงครึ่งปีหลังท าให้ภาพรวมทั้งปีไม่เป็นไปตาม
เปา้หมายที่วางไว ้ในสว่นของ PCBA & Box build จะมี Gross Margin อาจจะไมส่งูมากนกัประมาณ 5-
20% แต่ส  าหรบั Product ใหม่ที่จะท าในอนาคตนัน้จะเป็นกลุ่มลกูคา้ที่มี Margin มากขึน้ ซึง่จะมี Gross 
Margin อยา่งนอ้ย 20%  

น.ส. บุษกร งามพสุธาดล กล่าวว่า Gross Margin ที่กล่าวมามี Range ค่อนขา้งกว้างมาก
อยากสอบวา่ Average Gross Margin อยูป่ระมาณเทา่ใด 

นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล กลา่วว่า เนื่องจากว่าในปี 2019 Product ที่มี Gross Margin ค่อนขา้ง
สงูถูกเลื่อนค าสั่งซือ้ออกไปเป็นสว่นใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงครึง่ปีหลงั และส่งผลในภาพรวมทัง้ปี แต่ใน
ปัจจุบนัไตรมาสที่ 2 ปี 2020 บริษัทฯ มี Average Gross Margin มากกว่า 20% ซึ่งลกูคา้รายใหม่ที่เพิ่ม
เขา้มาก็จะพยายามใหม้ี Gross Margin อยูใ่นช่วง 20% หรอืมากกวา่ 

น.ส. บษุกร งามพสธุาดล กลา่ววา่ เพราะเหตผุลใด Gross Margin ในไตรมาสที่ 2 ปี 2020 ถึง
เพิ่มสงูขึน้มาก ในเมื่อปี 2019 บริษัทฯ มี Gross Margin อยู่ที่ 14% และไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ลดลงมา
เหลอื 13% เป็นเพราะบรษัิทฯ มี Cost of goods sold ที่สงูใช่หรอืไม ่

นายพรอ้มพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า Cost of goods sold ที่สูงเป็นส่วนหนึ่ง และด้วยเนื่องจาก
ยอดขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ค่อนขา้งต ่า เมื่อเปรียบเทียบกบัประมาณการ โดยเป็นผลสืบเนื่องจาก 
Trade war และช่วงเริม่ตน้ของ Covid-19  ซึง่ในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ปี 2019 ไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2020 
ไดม้ีการท า Cost Restructure ซึง่ปัจจบุนัก็มีโครงสรา้งตน้ทนุท่ีดีขึน้ 

 

2.3 ในปี 2020 น าเสนอว่าบริษัทฯ จะมียอดขายเติบโตขึน้ 30% นัน้ อยากสอบถามว่าจะส่งผลกับผล
ประกอบการอยา่งไร 
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นายวิรตัน ์ผูกไทย กล่าวว่า ผลิตภณัฑท์ี่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตนัน้มี Added Value มากขึน้ 
และมี Operation Process ที่ยาวขึน้ก็จะท าให้รายได้และโอกาสในการท าก าไรของบริษัทฯ เพิ่มขึน้
ตามมาดว้ย 

น.ส. บุษกร งามพสุธาดล กล่าวว่า สามารถแจ้งเป็นตวัเลขไดไ้หม เช่น ที่น  าเสนอว่ามีลูกคา้
เพิ่มขึน้ บรษัิทฯ มีลกูคา้เพิ่มขึน้คิดเป็นก่ีเปอรเ์ซ็นและคาดวา่จะมี Margin เทา่ไร 

นายวิรตัน ์ผกูไทย กลา่วว่า ปัจจุบนับริษัทฯ สามารถบริหาร Fixed Cost ไดด้ีขึน้กว่าที่ผ่านมา 
รวมถึงยอดขายที่เพิ่มขึน้กบั Product ที่มี Added Value สงูขึน้ ก็จะท าให ้Gross Margin เพิ่มขึน้ตามมา
ดว้ย ซึง่ยอดขายที่น  าเสนอนัน้เป็นลกูคา้ที่บริษัทฯ ไดเ้ซ็นตส์ญัญาด าเนินธุรกิจกนัแลว้ทัง้สิน้ ซึ่งยอดขาย
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2020 เป็นสัญญาณบอกอย่างหนึ่ง และธุรกิจของบริษัทฯ เป็น Manufacturing ซึ่ง 
Margin จะเพิ่มขึน้จากการท างานท่ีมากขึน้จากผลติสนิคา้ที่มี Process การผลติที่มากขึน้ 

น.ส. บุษกร งามพสธุาดล สอบถามว่า ในปี 2020 น าเสนอว่าบริษัทฯ จะมียอดขายเติบโตขึน้ 
30% จะมีผลประกอบการ (Net Profit Margin) ประมาณเทา่ไหร ่

นายวิรตัน ์ผกูไทย กลา่ววา่ คาดวา่ Net Profit Margin ประมาณ 6-10% 
 

3.นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะมีความเสี่ยง
อะไรอีกบา้งที่จะท าให ้Order ของลกูคา้ไมไ่ดต้ามเปา้หมายที่น  าเสนอหรอืเลือ่นค าสั่งซือ้ออกไป 

นายวิรตัน ์ผกูไทย กล่าวว่า ส าหรบัความเสี่ยงในตอนนีไ้ปจนถึงสิน้ปี 2020 นัน้ ไม่มีอะไรที่น่า
กงัวลั ตวัเลข Forecast    ที่ไดร้บัจากลกูคา้คอ่นขา้งชดัเจนซึง่คาดวา่จะเป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว ้

    
เมื่อไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรบัทราบ

รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารไดน้ าเสนอ 

 
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษัิทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน

ของบรษัิทฯ ในรอบปี 2562 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบญัชี รายงานว่าตามที่บริษัทฯได้

จดัสง่รายงานประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน รวมทัง้รายงาน
ของผูส้อบบญัชีไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านแลว้นัน้ รายละเอียดของงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุรวมทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หนา้ 87-136 โดยผลประกอบการในปี 2562 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บรษัิทยอ่ย สรุปไดด้งันี ้  
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สนิทรพัยร์วม 2,796 2,787 ลา้นบาท 
หนีส้นิรวม 1,551 1,544 ลา้นบาท 
รายไดร้วม 1,819 1,783 ลา้นบาท 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (41.89) (35.64) ลา้นบาท 
อตัราสว่นก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (0.047) (0.043) บาท/หุน้ 

 
   หลงัจากจบการรายงาน ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืไม่ 
 

การซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
 

1. นายสถาพร โคธีรานุรักษ ์ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้
          1.1   บรษัิทฯ ใช ้TFRS 15 สง่ผลกระทบตอ่การรบัรูร้ายไดข้องบรษัิทฯ อยา่งไรบา้งและจะท าให ้

สญัญาตา่ง ๆ ตอ้งปรบัเปลีย่นอยา่งไรบา้ง 
    นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ส  าหรบับริษัทฯ จะไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานใหม่ค่อนขา้ง

นอ้ย และบรษัิทฯไดบ้นัทกึไวแ้ลว้ ดงันัน้การเปลีย่นแปลงจึงไมส่ง่ผลกระทบกบับรษัิทฯ 
   1.2   อตัราสว่นทางการเงิน Current Ratio และ Current Assets และ Current Liability คอ่นขา้งมี 

ผลกระทบ ขอถามว่าในปี 2563 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเก่ียวกับสภาพคล่องของบริษัทฯ 
อยา่งไร 
    นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า เก่ียวกับการบริหารสภาพคล่องนัน้ บริษัทฯ ไดม้ีการติดต่อ
สถาบนัการเงิน 3 รายหลกั ๆ ในการสนบัสนุนเงินทุนใหก้ับบริษัทฯ อยู่ ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่มี
ปัญหาเรือ่งของสภาพคลอ่ง สว่นตวัเลขอตัราสว่นทางการเงิน อาจจะไม่ดีนัน้ แตเ่ช่ือวา่แผนธุรกิจที่
บรษัิทฯ ก าหนดไวน้ีจ้ะช่วยท าใหอ้ตัราสว่นทางการเงินของบรษัิทฯ ดีขึน้ในอนาคต 

1.3 ในปี 2019 บรษัิทฯ ท าการโอนทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 79,300,000 บาทและสว่นเกินมลูค่า
หุน้ จ านวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ จ านวน 593,908,864 บาท 
ขอสอบถามว่าการด าเนินการดังกล่าวส่งผลกับบริษัทฯ อย่างไรบา้ง ตัวอย่างเช่น สิทธิประโยชน์
ทางดา้นภาษี และในปี 2020 บรษัิทฯ จะตดัขาดทนุสะสมอีกหรอืไม่ 

    นายวิจะยะ กลิน่เกษร กลา่วว่า ในปี 2019 บริษัทฯ ไดเ้สนอการตดัผลขาดทนุสะสมซึ่งวิธีการ
คือเปลี่ยนจากสว่นเกินมลูค่าหุน้มาสลบักบัยอดขาดทนุสะสม ซึง่ผลดีก็คือท าใหผ้ลขาดทนุสะสมใน
ขณะนัน้หมดไป ซึ่งหากบริษัทฯ มีผลก าไรก็จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได ้ส่วนเรื่องสิทธิ
ประโยชนท์างดา้นภาษีไม่สง่ผลกระทบอะไร เนื่องจากเป็นเรือ่งการบนัทกึบญัชีอยา่งเดียว ส าหรบัปี 
2020 บรษัิทฯ ยงัไมม่ีแผนท่ีจะตดัขาดทนุสะสมเนื่องจากยอดไมส่งูมากนกั 

1.4 ในปี 2020 จะมีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ได้แก่ TFRS 9 และ TFRS 16 บริษัทฯ ไดว้ิเคราะห์
ผลกระทบและเตรยีมแนวทางปฏิบตัิอยา่งไรบา้ง 
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    นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กลา่วว่า บริษัทฯ ไดศ้ึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่
ตลอดเวลา และไดร้บัค าแนะน าจากผูส้อบบญัชี ซึ่งส  าหรบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ ทัง้ TFRS 9 
และ TFRS 16 ไมม่ีผลกระทบอนัเป็นสาระส าคญักบับรษัิทฯ  

 
   เมื่อไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุมซกัถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชุม เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ

งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และรบัทราบรายงาน
ของผูส้อบบญัชี  

    
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุ

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562    และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชีดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 421,813,262 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
บตัรเสยี -    

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล 
   ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2562 

  ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่า ส  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงาน (ขาดทนุ)สทุธิประมาณ (36) ลา้นบาท และบริษัทฯยงัคงมีขาดทนุสะสมคง
เหลอือยู่ประมาณ (51) ลา้นบาท บรษัิทฯจึงไม่สามารถจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในปี 
2562 ได ้

 นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทฯ ยงัคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ดงันัน้ ตามกฎหมายบริษัทฯ ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี  2562 ได ้ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือ
เชิญประชุมครัง้นีท้ี่จัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านล่วงหนา้แลว้ ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า
สมควรงดการจดัสรรเงินก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 

   ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืไม่ 
    

    เมื่อไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชุม เสนอใหท้ี่ประชุมอนุมตัิ งดการ
จัดสรรเงินก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของปี 
2562 และสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง หรอืไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผล
คะแนน 
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    มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงดจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิงด
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 421,879,262 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
บตัรเสยี -    

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

 ผูด้  าเนินการประชุม กลา่วว่า ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯมีกรรมการจ านวนทัง้หมด 7 ท่าน ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้
   1. รองศาสตราจารย.์ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์  ก รรม ก า รอิ ส ระ แล ะก รรม ก า ร
ตรวจสอบ 
   2. ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทัง้ 2 ท่านสมควร
กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เพราะเป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมทัง้ในดา้นคณุสมบตัิตาม พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนมี
ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็น
ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

 
 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณา

กลั่นกรอง ดว้ยความรอบคอบแลว้เห็นว่า กรรมการทัง้ 2 ท่าน เป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ 
และมีความเขา้ใจธุรกิจของบรษัิทฯเป็นอยา่งดี มีประวตัิการท างานท่ีโปรง่ใส ทัง้ไดป้ฏิบตัิงานในต าแหน่ง
หน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ  

 นอกจากนี ้กรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งเป็นผูม้ี
คณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระ
สามารถใหค้วามเห็นที่เป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติใหเ้สนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 2 ทา่นไดแ้ก่ 
   1. รองศาสตราจารย.์ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์  ก รรม ก า รอิ ส ระ แล ะก รรม ก า ร
ตรวจสอบ 
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   2. ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ โดยขอ้มลูและประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3 ที่ไดส้ง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

  ในวาระนีจ้ึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนน 
   ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืไม่ 
 
   เมื่อไม่มีผู้เขา้ร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา

แตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคล 
 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ดงันี ้

 
(1) รองศาสตราจารย์.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้รบัเลือกตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสยีง 
เห็นดว้ย 421,879,262 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
บตัรเสยี -    

 
(2) ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ ไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสยีง 
เห็นดว้ย 421,879,262 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
บตัรเสยี -    

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
  ผู้ด  าเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรยีบเทียบขอ้มลูอา้งอิงจากบริษัทจดทะเบียนใน
กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความ
รบัผิดชอบ และประสบการณ์ รวมทัง้การสรา้งแรงจูงใจในการท างานที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ โดยใหค้งอตัราเดิมตามที่ที่ประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิไว ้รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดจ้ดัสง่
ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุทา่นแลว้และตามที่ปรากฏในสไลด ์ดงันี ้
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 ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  

(บาท/คน/เดือน) 
เบีย้ประชุม  

(บาท/คน/คร้ัง) 
คณะกรรมการบรษัิทฯ 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 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

*สทิธิประโยชนอ์ื่นๆ -ไมม่ี- 
 

   ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้เขา้ร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผูด้  าเนินการประชุม  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่ไดน้  าเสนอ และสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะ
คดัคา้นหรอืงดออกเสยีง หรอืไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน 

        
  มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ดงันี ้
เห็นดว้ย 421,879,364 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
บตัรเสยี -    

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
   ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไดม้ีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2563 และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชี โดย
คณะกรรมการบรษัิทฯ ขอเสนอใหแ้ตง่ตัง้ 
1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์              ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4501 และ/หรอื 
2. นางสาววิสสตุา จรยิธนากร           ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3853 และ/หรอื 
3. นางสาวมณี รตันบรรณกิจ              ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5313 
แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 โดยให้
ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ รวมทัง้



36  หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564   

 

 

งบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ ์หรือสว่นไดเ้สียกบับริษัทฯ 
ผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมตัง้แต่ปี 
2557-2562 สว่นนางสาวมณี รตันบรรณกิจ เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2562)  
 

โดยเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 ของบรษัิทฯเป็นจ านวน 2,145,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 
จ านวน 100,000 บาท          
              (หนว่ย: บาท) 

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

 
เพิ่มขึน้จากปี 2562  
จ านวน 100,000 บาท 

 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบรษัิทยอ่ย 3 ไตรมาส  
   (STARS USA) 

105,000 105,000 

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

รวม 205,000 255,000 
ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืไม่ 
การซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
 
1.นายกุลพงษ ์บางท่าไม้ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ 
   สรุปไดด้งันี ้
1.1 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2563 เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 100,000 บาท เพราะเหตผุลใด 

นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี กล่าวว่า ผู้สอบบัญชีได้
ก าหนดอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีโดยพิจารณาจากระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ซึ่งคาดว่าประเมิน
จากปริมาณงานและระยะเวลาการปฏิบตัิงานจริงจากปีที่ผ่านมา รวมถึงเรื่องของมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัใหม่ที่เพิ่มขึน้ แต่บริษัทฯ ไดข้อต่อรองราคาและไดร้บัการลดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีในส่วนของ
บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ แลว้ 
2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ ์ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้
2.1. ขอสอบถามคา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบรษัิทยอ่ย 3 ไตรมาส (STARS USA) วา่ใครเป็น
ผูต้รวจสอบและมีคา่สอบบญัชีเทา่ไร 

นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า STARS USA ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรฐัอเมริกา ค่าสอบบัญชี 
STARS USA เป็นผูร้บัผิดชอบ ซึ่งผูส้อบบญัชีของ STARS USA   กับผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ไดม้ีการ



                          37 

 

 

 

ประสานงานกนัเก่ียวกับการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ซึ่งบริษัทฯ รบัผิดชอบในสว่นของค่าสอบ
ทานเทา่นัน้ 

นายสถาพร โคธีรานรุกัษ์ สอบถามวา่ STARS USA เป็นบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม  
นายวิจะยะ กลิน่เกษร กลา่ววา่ เป็นบรษัิทยอ่ย และอยูร่วมในงบการเงินรวม (Consolidate) 
นายสถาพร โคธีรานรุกัษ์ สอบถามว่า ถา้เช่นนัน้ก็จะตอ้งมีค่าสอบบญัชีในสว่นนีใ้นงบการเงิน

รวมใช่หรอืไม ่และเป็นมลูคา่เทา่ใด  และผูส้อบบญัชีคือใคร 
นายวิจะยะ กลิน่เกษร กลา่ววา่ ขอตรวจสอบขอ้มลูและขอตอบค าถามถดัไปก่อน 

2.2 บรษัิทยอ่ย SS RFID คา่ตรวจสอบงบการเงินลดลงเพราะเหตผุลใด และยงัด าเนินธุรกิจอยูห่รอืไม ่ถา้
ไมไ่ดด้  าเนินธุรกิจแลว้ เพราะเหตใุดยงัคงอยู่ 

นายวิจะยะ กลิน่เกษร กลา่วว่า ผูส้อบบญัชีจะก าหนดค่าตอบแทนจากเวลาในการปฏิบตัิงาน 
ซึง่บรษัิทยอ่ย SS RFID อาจจะไมไ่ดใ้ชเ้วลาในการปฏิบตัิงานมากนกัประกอบกบับรษัิทฯ ไดเ้จรจาตอ่รอง
ขอลดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 

นายสถาพร โคธีรานรุกัษ์ เสนอแนะวา่หากบรษัิทยอ่ย ไม่มีกิจกรรม หรอืด ำเนินกิจกำรใดๆ 
ก็นา่จะเลกิกิจการไป เพื่อลดคา่ใชจ้่ายในสว่นนีแ้ละไมเ่ป็นภาระแก่บรษัิทฯ  

ผูด้  าเนินการประชุมกลา่วว่า ส าหรบัค าถามที่ผูถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบัว่าใครเป็นผูส้อบบญัชี
ของ STARS USA นัน้ ทำงบรษัิทฯ ขอเวลำในกำรตรวจสอบขอ้มลูและขอแจง้ขอ้มลูใน Website บรษัิทฯ 
และจะเรยีนใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกครัง้ภายหลงั 

นายสถาพร โคธีรานุรกัษ์ สอบถามว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 2563 แลว้นัน้ บริษัทฯ ไดท้ราบและพิจารณาขอ้มูล
เก่ียวกับเหตุการณ์ของ บริษัท EY ในต่างประเทศ แล้วหรือไม่ และสถานการณ์ของบริษัท EY ใน
ตา่งประเทศเป็นอยา่งไร และจะสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทในประเทศไทยหรอืไม่ 

นายวิจะยะ กลิ่นเกษร เรียนเชิญนายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต จากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียด 

 
เมื่อไมม่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุซกัถามอยา่งใด ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและ

ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจ าปี 2563 ตามที่ได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุน้ท่านใด
ประสงคจ์ะคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง หรอืไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน           

 
    มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2563 ตามที่ได้น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 421,879,364 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
บตัรเสยี -    
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขข้อบงัคับของบริษัทฯ ขอ้ 21 
 

 ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวว่า ตามที่พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 (“พรก.”) ออกมามีผลบงัคบัใช ้เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2563 จึงสง่ผลใหผู้ร้ว่มประชุมที่จะเขา้
รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์าม พรก. สามารถเขา้รว่มประชมุจากที่ใดก็ไดแ้ละไมจ่ าเป็นตอ้งอยูใ่น
สถานที่ประชุมแห่งเดียวกนัอีกต่อไป เพียงแค่ใหม้ีการเช่ือมต่อ  (Join) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่สามารถ
ประชุมปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้ก็สามารถประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกสต์าม 
พ.ร.ก. ฉบบันีไ้ดแ้ลว้ ดงันัน้คณะกรรมการบรษัิทฯมีความเห็นวา่ 
สมควรเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 21 ใหส้อดคลอ้งกบั พระราชก าหนดว่าดว้ย
การประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมที่ได้
จดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุทา่นแลว้และตามที่ปรากฏในสไลด ์ดงันี ้
 

   
 
 
 
 

 ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืไม่ 
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เมื่อไมม่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุซกัถามอยา่งใด ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา การ
แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ตามที่ไดน้  าเสนอ และสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะ
คดัคา้นหรอืงดออกเสยีง หรอืไม่ เมื่อไมม่ีจึงประกาศผลคะแนน              

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 21 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสยีงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย 421,879,364 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
งดออกเสยีง 0 เสยีง หรอืเทา่กบัรอ้ยละ  
บตัรเสยี -    

  
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)  
  ประธานในที่ประชมุ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้สงสยัตา่งๆ โดยกรรมการและผูบ้รหิาร

ไดต้อบขอ้ซกัถามในเรือ่งตา่งๆ สรุปไดด้งันี ้ 
 

 การซกัถาม และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  
1. นายถาวร จวนรมณีย ์ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

ยอดขายในปี 2019 ที่บรษัิทฯ น าเสนอและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และ 4 
มนัเป็นผลมาจาก Trade war ซึ่งในปัจจบุนัปัญหา Trade war ก็ยงัคงเป็นปัญหาอยูแ่ละอาจจะเกิด
วิกฤตอยูไ่ดต้ลอดเวลา จึงอยากสอบถามว่าบรษัิทฯ มีมาตรการอะไรท่ีแตกตา่งไปจากปีที่ผา่นมาใน
การปอ้งกนัและท าใหผู้บ้รหิารมีความมั่นใจวา่ยอดขายของปี 2020 จะเป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว ้

 นายวิรตัน ์ผกูไทย กลา่ววา่ ตามที่ไดน้  าเสนอกลยทุธใ์นปี 2020 บรษัิทฯ จะเขา้ไปขยายตลาด
นอกเหนือจากตลาดในสหรฐัอเมริกาและประเทศจีน ในฐานะที่บรษัิทฯ มีฐานการผลตินอกประเทศ
จีน หลาย ๆ ลกูคา้ที่บรษัิทฯ ไดม้าก็เป็นผลมาจาก Trade war ที่ลกูคา้ยา้ยฐานออกมาจากประเทศ
จีน ก็มีสว่นกระทบในช่วงแรก ๆ แตปั่จจบุนัก็ไดป้รบัตวัและไดโ้อกาสในสว่นนีเ้ขา้มา และลกูคา้ยโุรป
หลาย ๆ รายที่เป็นเจา้ของผลิตภณัฑ ์ก็มีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองจีนมากพอสมควรและจ า เป็นตอ้ง
ยา้ยออกมา ก็เป็นโอกาสของบริษัทฯ  ท่ีจะสามารถสง่สินคา้จากบรษัิทฯ ไปยงัสหรฐัอเมรกิาไดโ้ดย
ไมม่ีปัญหาใดๆ 
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2.  นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้
2.1 ขอสอบถามความคืบหนา้เก่ียวกบัคดีที่บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งการฟอ้งรอ้ง และบรษัิทฯ มีโอกาสที่ 
       จะไดร้บัเงินคืนเมื่อใด 

นายวจิะยะ กลิน่เกษร กลา่ววา่ ส  าหรบัความคืบหนา้ของคดี Set Top box ในสว่นของคดแีพง่
ศาลตดัสนิใหบ้รษัิทฯ ชนะคดีแลว้ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการติดตามทรพัย ์เพื่อน ามาชดใชใ้หก้บั
บรษัิทฯ ซึง่จะไดร้บัเงินคืนเมือ่ไรนัน้ ก็ตอ้งขึน้อยูก่บักระบวนการในการติดตามทรพัย ์ซึง่อาจตอ้งใชเ้วลา
พอสมควร และในสว่นคดีอาญา ยงัอยูใ่นขัน้ตอนการพิจารณาของศาล 

 
 

เมื่อที่ประชมุไมม่ีขอ้ซกัถามอยา่งใดอีก ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รยีนเชิญประธานในท่ีประชมุ กลา่วปิด
การประชมุ ประธานในท่ีประชมุไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามารว่มประชมุและใหก้ารสนบัสนนุการ
ด าเนินงานของบรษัิทฯ ดว้ยดีตลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมือ่เวลา 15.30 น. 

 
 

                                                       ลงช่ือ_________________________       รองประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุ 
             (นายพรอ้มพงศ ์ ไชยกลุ) 

 
 
 

ลงช่ือ _________________________ผูบ้นัทกึรายงาน 
                            (นายยรรยงค ์ สวสัดิ)์ 
                     กรรมการ และเลขานกุารบรษัิทฯ 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย  3 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

 

 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต ์ 

 (อายุ 73 ปี)  
 
ต าแหนง่ในปัจจบุนั : รกัษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
เสนอผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตรด์ษุฎีบญัฑิต สาขา Monetary Theory University of 

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

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- หลักสูต ร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่  89/2550 จากสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 24/2551 จากสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

จ านวนหุน้ และสดัสว่นการ
ถือหุน้ในบรษัิทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63) 

: ไมม่ี 
 

จ านวนปีทีด่  ารงต าแหนง่
กรรมการบรษัิทฯ 

: 13 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเมื่อปี 2550) 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอื่น 

: - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท Thai German Product 
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในสถาบนั
หรอืกิจการอื่น 

: นายกสภาสถาบนั สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั 
และ/ หรอื เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
ของบรษัิทอนัอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ดา้น
ผลประโยชน ์

: ไมม่ี 

การเขา้รว่มประชมุในรอบปี 
2563 ที่ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบรษัิท:      7/7    ครัง้ 
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี:  1/1     ครัง้ 
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ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4   ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

: ไมม่ี 

ประวตัิการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปี 
ที่ผา่นมา 

: ไมม่ี 
 
 

หลกัเกณฑก์ารสรรหา
กรรมการ 

: คณะกรรมการบริษัทฯไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนแลว้ เห็นวา่ รองศาสตราจารย ์ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต ์เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ
การเป็นกรรมการครบถว้นตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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 2, นายยรรยงค ์สวัสดิ์  

 (อายุ 68 ปี)  

ต าแหนง่ในปัจจบุนั : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสีย่ง และเลขานกุารบรษัิทฯ 

เสนอผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ : กรรมการ 
การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 98/2555 

          จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ท่ี 33/2552 

          จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee Program (RCC)  
    รุน่ท่ี 9/2552 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

จ านวนหุน้ และสดัสว่นการ
ถือหุน้ในบรษัิทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63) 

: 0.0001 
 

จ านวนปีทีด่  ารงต าแหนง่
กรรมการบรษัิทฯ 

: 1 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเมือ่ปี 2563) 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอื่น 

: -     ไมม่ี 
-      

การด ารงต าแหนง่ในสถาบนั
หรอืกิจการอื่น 
 

: อาจารยพ์ิเศษ คณะทนัตแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั 
และ/ หรอื เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
ของบรษัิทอนัอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ดา้น
ผลประโยชน ์

: ไมม่ี 

การเขา้รว่มประชมุในรอบปี 
2563 ที่ผา่นมา 

: ประชมุคณะกรรมการบรษัิท:    6/6    ครัง้ 
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี: 1/1    ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบรหิาร     8/8   ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4 ครัง้ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

: ไมม่ี 
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ประวตัิการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่น
มา 

: ไมม่ี 

 
      หลกัเกณฑก์ารสรรหา 
     กรรมการ 

: คณะกรรมการบรษัิทฯไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนแลว้ เห็นวา่ นายยรรยงค ์สวัสดิ์ เป็นผูม้ีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถว้น
ตามทีก่  าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จิตรเกษม งามนิล 

 (อาย ุ54 ปี)  
ต าแหนง่ในปัจจบุนั : กรรมการ 
เสนอผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ : กรรมการ 
การศกึษาระดบัสงูสดุ : ปริญญาเอกดา้นวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ทางดา้นการออกแบบวงจรท่ีใชพ้ลงังานต ่า

มากส าหรบัอุปกรณ์ ชีวการแพทยท์ี่ใช้ในร่างกาย  จาก Imperial College London, 
มหาวิทยาลยัลอนดอน 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- หลกัสตูร Financial Statements for Directors:FSD จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

จ านวนหุน้ และสดัสว่นการ
ถือหุน้ในบรษัิทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63) 

: ไมม่ี 
 
 

จ านวนปีทีด่  ารงต าแหนง่
กรรมการบรษัิทฯ 

: 2 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกเมื่อปี 2564) 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิท
จดทะเบยีนอื่น 

: ไมม่ี 
 

การด ารงต าแหนง่ในสถาบนั
หรอืกิจการอื่น (ในอดตี) 

: - Co-CEO และกรรมการ บรษัิทอินเตอรเ์นชนันลัรเีสรชิ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บรษัิทอินเตอรเ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง่ จ ากดั (มหาชน) 
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
- รองอธิการบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
- เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
- นายกสมาคมสถาบนัวิชาชีพวิศวกรไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกสแ์หง่ 

ประเทศไทย (IEEE) 
- เลขานกุารรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
- กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และกรรมการบริหาร 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการพิจารณาและจดัท างบประมาณ 
ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั 
และ/ หรอื เก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิทอนัอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ดา้น
ผลประโยชน ์
 

: ไมม่ี 
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การเขา้รว่มประชมุในรอบปี 
2563 ที่ผา่นมา 
 

: ไมม่ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

: ไมม่ี 

ประวตัิการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่
ผา่นมา 

: ไมม่ี 

หลกัเกณฑก์ารสรรหา
กรรมการ 

: คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนแลว้ เห็นวา่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จิตรเกษม งามนิล    เป็น
ผูม้ีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระด าเนินงานตามภาระหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้น
รายใหญ่และฝ่ายบรหิารของบริษัทฯ และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด คือมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสาม
คน โดยกรรมการอิสระของบรษัิทฯตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากลกัษณะดงักลา่วมาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

3. ไมม่ีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง 
และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯหรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บริษัทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 
ทัง้นีค้วามสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่ท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรอืใหเ้ช่า 
อสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่ งมีมูลค่า
รายการตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาท ขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะ
ต ่ากวา่ ทัง้นีใ้หน้บัรวมหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผู้
ถือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักลา่วมาแลว้ ไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี ก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บริการ
เกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี จากบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย ไมม่ี 
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษัิทฯ/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา 

 กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ที่ปรกึษาที่ไดร้บั
เงินเดือนประจ า 

 ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฏหมาย 

 ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ได้
อยา่งอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สนิคา้/บรกิาร การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน) พรอ้ม
ระบขุนาดของรายการดว้ย(ถา้ม)ี 
 

 
 

ไมม่ี 
 

ไมเ่ป็น 
ไมเ่ป็น 
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(F 53-4)            
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
วันที่ 5 มนีาคม 2564 

 

ขา้พเจา้ บริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.   การลดทุนและการเพิ่มทุน 

 1.1 การลดทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 7/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 ไดม้มีตใิหล้ดทนุจดทะเบยีนจากเดิม 
1,229,890,150 บาทเป็น 836,479,381 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 836,479,381 หุน้ มลูคา่ที่ตราไว ้1 บาทตอ่
หุน้) โดยตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไมเ่รยีกช าระซึง่เหลอืจากการจดัสรรเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบรษัิทฯจ านวน 393,410,769 หุน้ 

 

1.2 การเพิ่มทุน  

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้ีมตใิหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จาก 836,479,381 บาท เป็น 
1,062,599,227 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุใหม ่จ านวน 226,119,846 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
รวม 226,119,846 บาท โดยเป็นการเพิม่ทนุลกัษณะดงันี ้

 

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

มูลค่าทีต่ราไว้  
(บาทต่อหุน้) 

รวม  
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค ์ หุน้สามญั 226,119,846 1.00 226,119,846 
ในการใชเ้งินทนุ หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 
(General mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 226,119,846 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท รวม 226,119,846 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 รายละเอียดการจัดสรร  

จัดสรรให้แก ่
จ านวนหุ้น 

(หุน้) 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น (บาท) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

1.เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิซือ้ ไมเ่กิน 1 หนว่ย SMT-W3 ราคาใชส้ทิธิ 4.00 บาท/หุน้ - โปรดดสูรุป

สิง่ที่สง่มาดว้ย 4 
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จัดสรรให้แก ่
จ านวนหุ้น 

(หุน้) 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น (บาท) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

หุน้ของใบส าคญัแสดงสทิธิ   
SMT-W3 ที่จดัสรรใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมของบรษัิทฯ 

209,119,846 
 

 

สามารถใชส้ทิธิซือ้ 
หุน้สามญัใหมข่อง
บรษัิทฯได ้1 หุน้ 

สาระส าคญั
ของ    

 SMT-W3 
ตามสิง่ที่สง่มา

ดว้ย 5 
2.เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ      
ของใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษัิทฯ ที่ออกและเสนอ
ขายใหแ้ก่กรรมการ และ/
หรอืพนกังานของบรษัิทฯ 
ครัง้ที่ 3 (SMT-WC) 

ไมเ่กิน 
17,000,000 

1 หนว่ย SMT-WC 
สามารถใชส้ทิธิซือ้ 

หุน้สามญัใหมข่อง
บรษัิทฯ ได ้1 หุน้ 

ราคาใชส้ทิธิ 4.00 บาทตอ่หุน้ 
(ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของ

ราคาตลาดของหุน้สามญัของ
บรษัิทฯ เทา่กบั 4.17 บาทตอ่
หุน้ โดยราคาตลาดของหุน้
สามญัของบรษัิทฯ ค านวณ
จากราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถว่ง
น า้หนกัของหุน้สามญัของ
บรษัิทฯ ทีท่  าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย ในช่วงระยะเวลา 7 วนัท า

การติดตอ่กนัก่อนวนัท่ี
คณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิห้
บรษัิทฯ ออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC 
ในครัง้นี ้คือระหวา่งวนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ ์2564 – 4 มีนาคม 

2564) 

- โปรดด ู
สรุป

สาระส าคญั
ของ     

SMT-WC 
ตามสิง่ที่สง่มา

ดว้ย 6 

 

2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุน้  

ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ 

3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจิก 2 ชั้น 2 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  โดยก าหนดวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัที่ 25 มีนาคม 2564  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตอ่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และเงือ่นไขการขออนุญาต (ถา้
มี) 
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4.1 บริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ ใหด้  าเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน รวมทัง้เรือ่งอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้  รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสือ
บรคิณหส์นธิที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

4.3 บรษัิทฯ จะด าเนินการขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหร้บัหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 และ SMT-WC เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและเขา้ท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตอ่ไป 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้จ านวน 904.48 ลา้นบาท (หากมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ เต็มจ านวน) 
จะน ามาใชใ้นการเพิ่มสภาพคลอ่งใหแ้กบ่รษัิทฯ โดยใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษัิทฯ และ/หรอืใชส้  ารองส าหรบั
การช าระคืนเงินกูย้ืมของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บรหิารเห็นสมควร โดยมีระยะเวลาการใชเ้งินทนุภายในปี 2567 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1  เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษัิทฯ ในการด าเนินธุรกิจ 
6.2 เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งใหแ้ก่บรษัิทฯ และรองรบัการขยายศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ในอนาคต 
6.3 การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ เพื่อเป็น

ผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน และความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่ของกรรมการ และ
พนกังานของบรษัิทฯ นอกจากนี ้ยงัเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหก้รรมการ และพนกังานของบรษัิทฯ รูส้กึถึงความมี
สว่นรว่มในความเป็นเจา้ของบรษัิทฯ และยดึมั่นปฏิบตัิหนา้ที่และท างานอยูก่บับรษัิทฯ ตอ่ไปในระยะยาว  

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทนุนี ้บรษัิทฯ จะน าไปใชเ้ป็นเงินทนุหมุนเวียนภายในกิจการ  เพิ่มสภาพคลอ่งใหแ้ก่บริษัทฯ 
และรองรบัการขยายศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ท าใหบ้รษัิทฯ มีความสามารถในการสรา้ง
รายได ้และก าไรเพิ่มขึน้ ซึง่จะสง่ผลดีต่อมลูค่าหุน้ของบรษัิทฯ ในอนาคต ซึง่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัประโยชนจ์ากมลูค่าทาง
ธุรกิจที่เพิ่มขึน้รวมถึงเงินปันผลที่จะไดร้บัในอนาคต ดงันี ้
7.1  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและส ารอง
ตามกฎหมาย ทัง้นี  ้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณายกเวน้ไม่ด าเนินการตามนโยบาย
ดงักลา่ว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักล่าวไดเ้ป็นครัง้คราว  โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่การด าเนินการดงักล่าว
จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ เช่น ใชเ้ป็นทนุส ารองส าหรบัการช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทนุเพื่อ
ขยายก าลงัการผลิต หรอืกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบริษัทฯ 
ในอนาคต 

7.2   บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 ที่ไดใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ จะมีฐานะ
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เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อบริษัทไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์เรยีบรอ้ยแลว้ 

7.3  สทิธิของหุน้สามญัที่ออกตามการใชส้ทิธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3, SMT-WC ที่ออกในครัง้นี ้จะมี
สทิธิและสภาพเหมือนหุน้สามญัของบรษัิทฯ โดยมีสิทธิในการรบัเงินปันผลนบัตัง้แต่วนัที่มีรายช่ือปรากฏอยูใ่น
สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ียื่นขอเพิ่มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 - ไมม่ี - 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ขั้นตอนการด าเนินการ วันที่ด าเนินการ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ มมีติอนมุตัิ เพิ่มทนุจดทะเบียน จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ การออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 , SMT-WC และเรือ่งอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

5 มีนาคม 2564 

วนัแจง้มติคณะกรรมการบรษัิทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 5 มีนาคม 2564 
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 25 มีนาคม 2564 
วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 27 เมษายน 2564 
วนัจดทะเบียนเพิม่ทนุจดทะเบียน และเรือ่งอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ่กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้มีมตอินมุตัิ 

วนัก าหนดรายช่ือผูไ้ดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 2 มิถนุายน 2564 
วนัจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัใชส้ทิธิ
แตล่ะครัง้ 

 

บรษัิทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
 

 

                                                               

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

                                                                                             (นายยรรยงค ์สวสัดิ)์ 
                                                                                        กรรมการและเลขานกุารบรษัิทฯ 
                                                                                         ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 5 
 

สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (SMT-W3)  
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุน้เดิมของบริษัทฯ  

 

1. สาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุน้เดิมของบริษัทฯ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผูอ้อกเสนอขาย บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ) 
ประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (SMT-W3) 
ชนิด ระบช่ืุอผูถื้อและสามารถโอนเปลีย่นมือได ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่
ออกและเสนอขาย 

ไมเ่กิน 209,119,846 หนว่ย 

จ านวนหุน้สามญัที่จดัสรร 
เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ 

ไม่เกิน 209,119,846 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 25.00 ของ
จ านวนหุน้ท่ีเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ จ านวน 836,479,381 หุน้ ณ วนัท่ี  5 มีนาคม 
2564 

ราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) ตอ่หนว่ย 
วิธีการจดัสรร 
 

จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุน้สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญ
แสดงสทิธิ SMT-W3 ในกรณีที่มีเศษใหปั้ดทิง้  
โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 (Record 
Date) ในวนัท่ี 2 มิถนุายน 2564 

อตัราการใชส้ทิธิ 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ได ้1 หุน้ เวน้แต่จะมี
การปรบัสทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

ราคาการใชส้ทิธิ 4.00 บาทตอ่หุน้ เวน้แตจ่ะมีการปรบัสทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 
วนัออกเสนอขาย ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ เสนอขายใบส าคญั

แสดงสทิธิ SMT-W3 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 3 ปี นับจากวนัที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ทัง้นี ้ภายหลงัการออก

ใบส าคญัแสดงสทิธิ บรษัิทฯ จะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 
ระยะเวลาการใชส้ทิธิ ทกุวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอด

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ส าหรบัการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยคือวนัครบก าหนดอายใุบส าคญั
แสดงสิทธิ  ซึ่งหากวนัก าหนดการใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทฯ ใหเ้ลื่อนเป็นวนั
ท าการสดุทา้ยก่อนวนัใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้    

ระยะเวลาแจง้ความจ านงใน
การใชส้ทิธิ 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
15.30 น. ในทกุวนัท าการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 7 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิใน



54  หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564   

 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
แต่ละครัง้ ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยซึง่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ SMT-W3 สามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิภายใน 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้
สทิธิครัง้สดุทา้ย 

เงินท่ีคาดวา่จะไดร้บั 836.48 ลา้นบาท (หากมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ เต็มจ านวน) 
ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

บรษัิทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
หมายเหต ุ: ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 ในครัง้นี ้บรษัิทฯ จะยื่นค าขอจด
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT -W3 เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่าตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จะพิจารณาอนมุตัิการรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 ดงักลา่วเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รบัเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียน ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 จะไมส่ามารถซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ได ้ 

ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกิด
จากการใชส้ทิธิ 

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  SMT-W3 เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

เง่ือนไขการปรบัสทิธิ บริษัทฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิตลอดอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ SMT-W3 เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งต่อไปนี ้ซึ่งอาจเป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ 
ตอ้งออกหุน้สามญัใหม่เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ  ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชน์
ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 ไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม 
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้

หรอืแบง่แยกหุน้ 
2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต  ่ากว่าราคาตลาดเกินกว่า      

รอ้ยละ 10  
3. เมื่อบรษัิทฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นการใชส้ิทธิ

แปลงสภาพ/ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั โดยก าหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใชส้ทิธิแปลง
สภาพ/ใชส้ทิธิซือ้หุน้ท่ีต  ่ากว่าราคาตลาดเกินกวา่รอ้ยละ 10 

4. เมื่อบรษัิทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
5. เมื่อบรษัิทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน

ไดข้องบรษัิทฯ   
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไวต้ามข้อ 1. - 5. ขา้งต้น ที่ท  าให้ผู้ถือ

ใบส าคญัแสดงสทิธิไดร้บัผลประโยชนด์อ้ยไปจากเดิม  
เง่ือนไขอื่น มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรอืบคุคลที่ไดร้บั

มอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืประธานกรรมการบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจใน
การก าหนดและแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเทา่ที่ไมข่ดัหรือแยง้
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กบัประกาศ กฎเกณฑห์รอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง วนัออกเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 และวนัครบอาย ุตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตแุหง่การ
ออกหุน้สามญัใหม่เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการลงนามในเอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง และด าเนินการตา่งๆ อนั
จ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 การ
น าใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 และหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เกิดจากการใชส้ิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิ SMT-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งอื่น 

นายทะเบียน บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิ SMT-W3ให้แก่ผู้

ถอืหุ้นเดิมในคร้ังนี ้
 2.1 ผลกระทบตอ่สิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุน้ (Control Dilution) 
  2.1.1 กรณีเฉพาะ SMT-W3 
 

 =  หุน้รองรบั SMT-W3   
   (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + หุน้รองรบั SMT-W3) 
 

 =   209,119,846   
    (836,479,381 + 209,119,846) 
 

 =  รอ้ยละ 20.00 
 

 2.1.2 กรณีรวม SMT-WC 
 =         หุน้รองรบั SMT-W3 + หุน้รองรบั SMT-WC  
     (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + หุน้รองรบั SMT-W3 + หุน้รองรบั SMT-WC) 
 

 =   209,119,846 + 17,000,000   
           (836,479,381 + 209,119,846 + 17,000,000) 
 

 =  รอ้ยละ 21.28 
  

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯตามสทิธิทัง้จ านวน ผูถื้อหุน้เดมิจะไมไ่ดร้บัผลกระทบดา้นการ
ลดลงของสดัสว่นการถือหุน้และสทิธิการออกเสยีงแตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตาม หากมีการใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 ซือ้
หุน้สามญัของบรษัิทฯ โดยบคุคลอื่นท่ีไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดมิทัง้จ านวน จะท าใหส้ทิธิการออกเสยีงของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ลดลงใน
อตัรารอ้ยละ 20.00 และหากรวมผลกระทบจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC จะท าใหเ้กิดผลกระทบ
ลดลงรอ้ยละ 21.28 
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 2.2 ผลกระทบตอ่ส่วนแบ่งก าไรของผู้ถอืหุน้ (Earnings per share Dilution) 
  2.2.1 กรณีเฉพาะ SMT-W3 
 

  =  (Earnings per shares ก่อนเสนอขาย – Earnings per share หลงัเสนอขาย SMT-W3)  
    Earnings per shares ก่อนเสนอขาย 
 

  = (0.093 – 0.075) 
           0.093 
  =  รอ้ยละ 19.35 
 

  2.2.2 กรณีรวม SMT-WC 
 

  = (Earnings per shares ก่อนเสนอขาย – Earnings per share หลงัเสนอขาย SMT-W3,SMT- WC) 
    Earnings per shares ก่อนเสนอขาย 
 

  = (0.093 – 0.073) 
        0.093 
  =  รอ้ยละ 21.51 
 

 โดยที ่
 Earnings per shares ก่อนเสนอขาย  = ก าไรสทุธิ / จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ก่อนเสนอขาย 
 Earnings per shares หลงัเสนอขาย  = ก าไรสทุธิ / จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้หลงัเสนอขาย 
 หมายเหต ุ : สว่นแบง่ก าไรตอ่หุน้ก่อนและหลงัการเสนอขายและหลงัเสนอขาย ค านวณโดยใชก้ าไรสทุธิสว่นท่ี
เป็นของบรษัิทใหญ่ส าหรบังวด 1 ปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่เทา่กบั 78.06 ลา้นบาทท่ีผา่นการตรวจสอบและสอบทาน
จากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
 การออก เสนอขายและใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 บรษัิทฯจะไดร้บัผลกระทบสว่นแบง่ก าไรลดลงรอ้ยละ 
19.35 และหากมกีารออก เสนอขายและใชส้ทิธิ SMT-W3, SMT-WC จะท าใหไ้ดร้บัผลกระทบสว่นแบง่ก าไรลดลงรอ้ยละ 
21.51 
 

 2.3 ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
  2.3.1 กรณีเฉพาะ SMT-W3 
 

  =  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย* – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย**)  

    ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที ่
* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 



                          57 

 

 

 

โดยเป็นราคาที่ค  านวณระหว่างวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 
มีนาคม 2564 ซึง่เทา่กบั 4.17บาท 

 

** ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (Po*Qo + Pw*Qw)  
   (Qo+Qw) 
โดยที ่
 Po = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 Qo  =  จ านวนหุน้ช าระแลว้ 
 Pw  =  ราคาใชส้ทิธิของ SMT-W3  
 Qw  =  จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิของ SMT-W3 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (4.17 x 836,479,381) + (4.00 x 209,119,846) 
                                                                                  836,479,381 + 209,119,846 
        

                                                   =     4.14 
 

       Price dilution                       =      (4.17 - 4.14) 
   4.17 
                                                   =     รอ้ยละ 0.72   
 

 2.3.2 กรณีรวม SMT-WC 
 

  =  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย* – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย**)  

    ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที ่
* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 
โดยเป็นราคาที่ค  านวณระหว่างวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 
มีนาคม 2564 ซึง่เทา่กบั 4.17 บาท 

 

** ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (Po*Qo + Pw3*Qw3 + Pwc*Qwc)  
              (Qo+Qw3+Qwc) 
โดยที ่
 Po = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 Qo  =  จ านวนหุน้ช าระแลว้ 
 Pw3  =  ราคาใชส้ทิธิของ SMT-W3  
 Qw3  =  จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิของ SMT-W3 
 Pwc = ราคาใชส้ทิธิเฉลีย่ของ SMT-WC 
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 Qwc = จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิของ SMT-WC 
 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (4.17 x 836,479,381) + (4.00 x 209,119,846) + (4.00 x 17,000,000) 

                          836,479,381 + 209,119,846 + 17,000,000 
                                                       =    4.13   
 

       Price dilution                       =    (4.17 - 4.13) 
                                                                4.17 
                                                   =     รอ้ยละ 0.96 
 

 การออก เสนอขายและใชส้ิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 ราคาตลาดของหุน้บริษัทฯจะไดร้บัผลกระทบลดลง
รอ้ยละ 0.72 และหากมีการออก เสนอขายและใชส้ทิธิ SMT-W3, SMT-WC จะท าใหไ้ดร้บัผลกระทบสว่นแบง่ก าไรลดลงรอ้ย
ละ 0.96 
 

3. วิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
  

จ านวนหุน้ท่ีรองรบัการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 (ที่เสนอขายในครัง้นี)้ 209,119,846 หุน้ 
 จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 836,479,381 หุน้ 
 

 คิดเป็นรอ้ยละ  (209,119,846 / 836,479,381) X 100 % 
  25.00 % 
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สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ  
ที่ออกและเสนอขายให้แกก่รรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (SMT-WC) 

 

1.  วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิ SMT-WC 
 

 การออกและเสนอขาย SMT-WC ใหก้บักรรมการและ / หรอืพนกังานของ บรษัิท ในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อรกัษา
พนกังานที่มีคณุภาพไวท้ างานกบับริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่จะสง่ผลให ้บริษัทพฒันาองคก์รอย่างยั่งยืนอีกดว้ย รวมถึง
เป็นรางวลัส าหรบัการปฏิบตัิงานของกรรมการและ / หรือพนกังานที่ตัง้ใจท างานเสียสละอทุิศตนและเสียสละเพื่อบริษัท ฯ 
ตลอดจนกระตุน้ใหก้รรมการและพนกังานรูส้กึมีสว่นรว่มในความเป็นเจา้ของและรกัษาไวใ้หท้ างานกบับรษัิทฯ ในระยะยาว 
ซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงานในอนาคตของบรษัิทฯ  
 

2.  สาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผูอ้อกเสนอขาย บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ
พนกังานของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 3 (SMT-WC) 

ชนิด ระบช่ืุอผูถื้อ และไมส่ามารถเปลีย่นมือได ้ยกเวน้เป็นการโอนทางมรดก 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่
ออกและเสนอขาย 

ไมเ่กิน 17,000,000 หนว่ย 

จ านวนหุน้สามญัที่จดัสรร 
เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ 

ไม่เกิน 17,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
2.03  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด ณ ปัจจบุนั  

ราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) ตอ่หนว่ย 
วิธีการจดัสรร 
 

จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผูร้บัช่วงซือ้
หลกัทรพัย ์โดยผูท้ี่จะไดร้บัการจดัสรรจะตอ้งมีสถานะเป็นกรรมการ และ/หรือ
พนักงานของบริษัทฯ ณ  วันที่ มี การจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิท ธิ  ทั้งนี ้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ใหแ้ก่กรรมการ และ/หรอืพนกังานของ 
บรษัิทฯ แตล่ะราย โดยพิจารณาจากอายงุาน ต าแหนง่งาน ประสบการณ ์และ
ความส าคญัต่อองคก์ร รวมถึงประสิทธิภาพ และความสามารถในการท างาน
ตามความเหมาะสม ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป 
ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอขาย
ตอ่กรรมการในครัง้นี ้จะมีราคาเสนอขาย รวมทัง้ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขไมด่ีไป
กว่าใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ  ที่จะเสนอขายต่อ

สิง่ที่สง่มาดว้ย 6 
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หัวข้อ รายละเอียด 
พนกังานในครัง้นี ้

อตัราการใชส้ทิธิ 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น     
เวน้แตจ่ะมีการปรบัสทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

ราคาการใชส้ทิธิ ราคาใชส้ทิธิ 4.00 บาทตอ่หุน้ 
(ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัทฯเท่ากับ 4.17 
บาทต่อหุน้ โดยราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ ค านวณจากราคาซือ้ขาย
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ท  าการซื ้อขายในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 7 วนัท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหบ้ริษัทฯ ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SMT-WC ในครัง้นี ้คือระหวา่งวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 – 4 มีนาคม 2564)   
ทัง้นี ้ราคาใชส้ทิธิขา้งตน้ อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

ที่มา เหตผุล และความ
เหมาะสมของการก าหนดราคา
เสนอขาย 

ราคาการใชส้ทิธิเป็นราคาทีม่ีความเหมาะสม โดยมีสว่นลดไมเ่กินรอ้ยละ 10 
จากราคาตลาด ซึง่มีวธีิการค านวณตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้น “ราคาการใช้
สทิธิ” ขา้งตน้ 

ระยะเวลาการเสนอขาย เสนอขายใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 มีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ  

อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 3 ปี นับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ บรษัิทฯ จะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ  

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ วนัที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บั
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร ทัง้นีภ้ายหลงัจากที่ที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 มีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ เรยีบรอ้ยแลว้ 

ระยะเวลาการใชส้ทิธิ สามารถใช้สิทธิไดปี้ละ 2 ครัง้ ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน และ
ธนัวาคม ของแตล่ะปีตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ส าหรบัการใชส้ทิธิครัง้
สดุทา้ยคือวนัครบก าหนดอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ  ซึ่งหากวนัก าหนดการใช้
สทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทฯ ใหเ้ลือ่นเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัใช้
สทิธิในแตล่ะครัง้   

ระยะเวลาแจง้ความจ านงใน
การใชส้ทิธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ 
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ในระหว่างเวลา 
9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทกุวนัท าการของบรษัิทฯ ภายในระยะเวลา 7 วนัก่อน
วนัก าหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิครัง้สดุทา้ยซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงในการใช้
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หัวข้อ รายละเอียด 
สทิธิภายใน 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย 

เงินท่ีคาดวา่จะไดร้บั 68.00 ลา้นบาท (หากมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ เต็มจ านวน) 
ขอ้จ ากดัการใชส้ทิธิ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถทยอยใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของ

บรษัิทฯ ไดต้ามจ านวนที่ก าหนดไว ้ไดด้งันี ้
ปีที่ 1 (ครัง้ที่ 1 และ 2)  
ไม่เกินรอ้ยละ 35.00 ของใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับการ
จดัสรรจากบรษัิทฯ 
ปีที่ 2 (ครัง้ที่ 3 และ 4)  
ไม่เกินรอ้ยละ 35.00 ของใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับการ
จัดสรรจากบริษัทฯ (สามารถใช้สิทธิสะสมรวมไม่เกินร้อยละ 70.00 ของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด) 
ปีที่ 3 (ครัง้ที่ 5 และ 6)  
สามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ในสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดได ้(สามารถใช้
สทิธิสะสมรวมไดร้อ้ยละ 100.00 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด) 
ทั้งนี ้ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวัน
ก าหนดการใชส้ทิธิครัง้ใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใชใ้นวนัก าหนดการใชส้ทิธิ
ครัง้ตอ่ไปตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามเง่ือนไขและราคาการใชส้ทิธิที่
ไดก้ าหนดไวใ้นแตล่ะครัง้ 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สทิธิ 

บรษัิทฯ จะไมน่ าใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้เขา้จด 
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใชส้ทิธิ 

บริษัทฯ จะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

เง่ือนไขการปรบัสทิธิ บรษัิทฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิตลอดอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสทิธิ เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึง่ตอ่ไปนี ้ซึง่อาจเป็นเหตุ
ใหบ้รษัิทฯ ตอ้งออกหุน้สามญัใหมเ่พื่อรองรบัการปรบัสทิธิ  ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์
เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม 
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจาก

การรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 
2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต  ่ากว่าราคาตลาด

เกินกวา่รอ้ยละ 10 
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ที่ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัย์

ในการใชส้ิทธิแปลงสภาพ/ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั โดยก าหนดราคาเสนอขาย
และ/หรือราคาใชส้ิทธิแปลงสภาพ/ใชส้ิทธิซือ้หุน้ที่ต  ่ากว่าราคาตลาดเกิน
กวา่รอ้ยละ 10 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. เมื่อบรษัิทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธิ

หลงัหกัภาษีเงินไดข้องบรษัิทฯ 
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบัที่ก าหนดไวต้ามขอ้ 1. - 5. ขา้งตน้ ที่ท า

ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC ไดร้บัผลประโยชนด์อ้ยไปจากเดิม  
ภาษี กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รบัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ

จะต้องช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามส่วนของก าไรที่เกิดขึน้ระหว่าง
เดือนทึม่ีการใชส้ทิธิโดยตอ้งจ่ายช าระภาษีทนัทีที่มีการใชส้ทิธิ 

เง่ือนไขอื่น มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บั
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการ
ก าหนดและแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเทา่ที่ไมข่ดั
หรือแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑห์รอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียง วันออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC และวันครบอาย ุ
ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตแุหง่การออกหุน้สามญัใหม่เพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิ SMT-WC ตามที่เห็นสมควร ภายใตก้ฎระเบียบ และประกาศขอ้บงัคบัที่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการต่างๆ 
อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ SMT-WC รวมถึงน าหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เกิดจากการใชส้ิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิ SMT-WC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งอื่น 

 
3.  รายชื่อกรรมการ และพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในคร้ังนี้ 
 

  3.1 รายช่ือกรรมการท่ีไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
1. รศ.ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์ รกัษาการประธานกรรมการ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
 

650,000 3.83 
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ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
2. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ รองประธานกรรมการ  

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
1,600,000 9.41 

3.  นายนทัธพงศ ์ไชยกลุ กรรมการ  500,000 2.94 
4.  นายยรรยงค ์สวสัดิ ์ กรรมการและเลขานกุารบรษัิทฯ 

กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

850,000 5.00 

5.  ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการ 500,000 2.94 
6.  ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
ความเสีย่ง 

500,000 2.94 

7.  รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

500,000 2.94 

รวม 5,100,000 30.00 
 

 3.2 รายช่ือกรรมการ และ/หรอืพนกังานท่ีไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิเกินกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกเสนอขายในครัง้นี ้
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
1. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ รองประธานกรรมการ  

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
1,600,000 9.41 

2. นายวิรตัน ์ผกูไทย  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 2,500,000 14.71 
3. นายเรอืงพจน ์ภคัดรุงค ์ ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นการปฎิบตัิการ 1,100,000 6.47 
4. นายนรศิ จนัทรแ์ดง ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นการตลาด 1,100,000 6.47 

รวม 6,300,000 37.06 
 

3.2.1 ผลประโยชนท์ี่กรรมการ และ/หรอืพนกังานไดร้บัจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC  
 บรษัิทฯเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่กรรมการและ/หรอืพนกังานโดยไมค่ิดมลูคา่และมีราคาการ

ใชส้ทิธิ 4.00 บาทตอ่หุน้ โดยเมื่อเทียบกบัราคาตลาดหุน้สามญัของบรษัิทฯท่ีเทา่กบั 4.17 บาทตอ่หุน้แลว้ กรรมการและ/หรือ
พนกังานจะไดร้บัผลประโยชน ์ดงันี ้

1. นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ   : 272,000 บาท 
2. นายวิรตัน ์ผกูไทย    : 425,000 บาท 
3. นายเรอืงพจน ์ภคัดรุงค ์   : 187,000 บาท 
4. นายนรศิ จนัทรแ์ดง    : 187,000 บาท 
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 ทัง้นี ้ราคาตลาดหุน้สามญัของบริษัทฯ ค านวณจากราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญั
ของบริษัทฯ ที่ท  าการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  ในช่วงระยะเวลา 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ในครัง้นี  ้คือระหว่างวันที่ 23 
กมุภาพนัธ ์2564 – 4 มีนาคม 2564 

 

3.2.2 ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 (1) นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ  
  คณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้เห็น

วา่ นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ ซึง่ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร เป็นบคุลากรที่
มีความรูค้วามสามารถ มีศกัยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองคก์ร ไดต้ามเป้าหมายและภาระกิจหลกัของ
องคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้น การจดัการโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) มีวิสยัทศันใ์นการบริหารจดัการธุรกิจ 
การท าสัญญากับคู่ค้า การบริหารจัดการต้นทุนและวัตถุดิบ  นอกจากนีย้ังมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆและมี
ความสามารถในการเจรจาตอ่รองใหค้  าแนะน าแก่คูค่า้ไดเ้ป็นอยา่งดี    

(2) นายวิรตัน ์ผกูไทย 
  คณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้เห็น

ว่า นายวิรตัน ์ผูกไทย ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในดา้นการบริหาร
จัดการองคก์รไดต้ามเป้าหมายและภาระกิจหลกัขององคก์ร มีความโดดเด่นและเขา้ใจในดา้นการบริหารจัดการรายได ้
ตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย มีหลกัการท่ีดีในดา้นการพฒันาทรพัยากรบคุคลากร มีศกัยภาพในการพฒันาและเสรมิสรา้งธุรกิจใหม่ๆ
ใหก้ับองคก์ร ซึ่งช่วยพฒันาขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการแข่งขนักับบริษัทภายนอกต่างๆ เป็นผลใหบ้ริษัทประสบ
ผลส าเรจ็ ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มและสรา้งผลก าไรตอ่บรษัิทฯ  

(3) นายเรอืงพจน ์ภคัดรุงค ์
   คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นวา่นายเรอืงพจน ์ภคัดรุงค ์ซึง่ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการปฎิบตัิการ เป็นบคุคลที่มีประสบการณ ์มี
ความรูค้วามช านาญการจัดการธุรกิจดา้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์โดยเฉพาะงานวิศวกรรมและการจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรม มีความรอบรูเ้ก่ียวกับธุรกิจขององคก์ร นอกจากนีย้ังมีความสามารถในการพัฒนาและเสริมสรา้งทีมงาน 
สง่เสรมิใหอ้งคก์รมีจดุแข็งในอตุสาหกรรมไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

(4) นายนรศิ จนัทรแ์ดง 
   คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นว่า นายนริศ  จันทรแ์ดง   ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด เป็นบุคคลที่มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคก์ร ไดต้ามเป้าหมายและภารกิจหลกัขององคก์ร มีประสบการณ์ มีความรูค้วาม
ช านาญ ในการพฒันาและเสริมสรา้งธุรกิจใหม่ๆใหก้ับองคก์ร และมีความสามารถหลายๆดา้นที่ตรงกับธุรกิจขององคก์ร 
รวมทัง้มีโครงขา่ยธุรกิจกบักลุม่ลกูคา้ในหลายๆประเทศทั่วโลก  
 

อนึง่ ผลประโยชนท์ี่กรรมการและ/หรอืพนกังานไดร้บัสง่ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้บรษัิทนอ้ยมาก จึงถือไดว้า่มีความคุม้ค่า
และเหมาะสมเพราะจะช่วยสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างานแก่พนกังาน ทัง้นี ้การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ไม่มี
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดไดร้บัจดัสรรเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่เสนอขาย
ในครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดการจดัสรร ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
1. รศ.ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์ ประธานกรรมการ (รกัษาการ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

650,000 3.83 

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

500,000 2.94 

3. นายยรรยงค ์สวสัดิ ์ กรรมการและเลขานกุารบรษัิทฯ  
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

850,000 5.00 

 

3.2.3 จ านวนครัง้ที่กรรมการเขา้รว่มและขาดประชมุในฐานะกรรมการบรษัิทฯ ในปี 2563 ที่ผา่นมา 

รายชื่อ กรรมการ ต าแหน่ง 
มีการ
ประชุม 
(คร้ัง) 

เข้า
ประชุม
(คร้ัง) 

ขาด
ประชุม
(คร้ัง) 

นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ รองประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

7 7 - 

 

 

4.  วิธีการจัดสรร และคุณสมบัติของกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิ SMT-WC และสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 

 

 4.1 ผูท้ี่จะได้รบัการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่มีการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC โดยพิจารณาจาก อายงุาน ประสบการณ ์ต าแหน่งงาน และความส าคญัต่อองคก์ร รวมถึง
ประสทิธิภาพ และความสามารถในการท างานตามความเหมาะสม 
 4.2  ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ประสงคใ์ชส้ิทธิซือ้หุน้ ตอ้งมีสถานะเป็นกรรมการ และ/
หรอืพนกังานของบรษัิทฯ ณ วนัท่ีใชส้ทิธิ ยกเวน้ ตามกรณีที่ระบไุวใ้นขอ้ 4.4 
 4.3 กรณีที่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC พน้สภาพจากการเป็นกรรมการ และ/หรือพนกังาน
ของบริษัทฯ ดว้ยการลาออก หรือถูกให้ออกจากบริษัทฯ รวมถึงการเกษียณอายุ ใหถื้อว่าสิทธิของผูท้ี่ไดร้บัการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC ดงักลา่วในการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ที่เหลอืสิน้สดุลง
โดยทนัที และใบส าคญัแสดงสทิธินัน้เป็นอนัยกเลกิโดยอตัโนมตัิ 
 4.4 ในกรณีที่ผูท้ี่ไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสญูตามค าสั่งศาล 
ทุพพลภาพ หรือไรส้มรรถภาพ จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ใหท้ายาทหรือผูร้บัผลประโยชนข์องผูท้ี่ไดร้บัการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ดงักล่าว สามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของผูท้ี่ไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสทิธิ SMT-WC ดงักลา่วได ้ตามสทิธิที่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC ผูน้ัน้ไดร้บั ณ วนัท่ีถึงแก่กรรม 
หรือสาบสญูตามค าสั่งศาล หรือทพุพลภาพ หรอืไรส้มรรถภาพ แลว้แต่กรณี โดยสามารถใชส้ทิธิดงักลา่วไดจ้นครบอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัจดัสรร 



66  หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564   

 

 

 4.5 ในกรณีที่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ไม่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
หรอืใชส้ทิธิไมค่รบถว้น และใบส าคญัแสดงสิทธิไดค้รบก าหนดอายลุง ใหถื้อวา่กรรมการ และ/หรอืพนกังานรายดงักลา่วสละ
สทิธิการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอือยู่ โดยจะไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งใดๆ จากบรษัิทฯ 
 4.6 ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่อากรแสตมป์ หรอืภาษีอื่นใดอนั
เกิดขึน้จากการไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและ/หรือจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว (ถา้
มี) 
 

5.  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่
กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในคร้ังนี้  

 

 การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ มี
รายละเอียดการค านวณผลกระทบ ดงันี ้
5.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 

5.1.1 กรณีเฉพาะ SMT-WC 
=                  หุน้รองรบั SMT-WC  _____ 
    (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + หุน้รองรบัSMT-WC) 

 

=      ____ 17,000,000 _________ 
               (836,479,381 + 17,000,000) 

 

=  รอ้ยละ 1.99 
 

5.1.2 กรณีรวม SMT-W3 
=            หุน้รองรบั SMT-WC + หุน้รองรบั SMT-W3  
      (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + หุน้รองรบั SMT-WC + หุน้รองรบั SMT-W3) 
 

=           17,000,000 +  209,119,846    
       (836,479,381 + 17,000,000 + 209,119,846 ) 
 

=  รอ้ยละ 21.28 
หากมกีารใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC ซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯทัง้จ านวน จะท าใหส้ทิธิการออกเสยีงของ

ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ลดลงในอตัรารอ้ยละ 1.99  และหากรวมผลกระทบจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-
W3 จะท าใหเ้กิดผลกระทบลดลงรอ้ยละ 21.28 
 

5.2 ผลกระทบตอ่ส่วนแบ่งก าไรของผู้ถอืหุน้ (Earnings per share Dilution) 
 5.2.1 กรณีเฉพาะ SMT-WC 
 

 =  (Earnings per shares ก่อนเสนอขาย – Earnings per share หลงัเสนอขาย SMT-WC)  
                      Earnings per shares ก่อนเสนอขาย 
 

 = (0.093 – 0.091) 
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         0.093 
 =  รอ้ยละ 2.15 
 

 5.2.2 กรณีรวม SMT-W3 
 

 = (Earnings per shares ก่อนเสนอขาย – Earnings per share หลงัเสนอขาย SMT-WC,SMT- W3) 
                              Earnings per shares ก่อนเสนอขาย 
 

 = (0.093 – 0.073) 
         0.093 
 =  รอ้ยละ 21.51 
 

 โดยที ่
 Earnings per shares ก่อนเสนอขาย  = ก าไรสทุธิ / จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ก่อนเสนอขาย 
 Earnings per shares หลงัเสนอขาย  = ก าไรสทุธิ / จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้หลงัเสนอขาย 
 หมายเหต ุ : สว่นแบง่ก าไรตอ่หุน้ก่อนการเสนอขายและหลงัเสนอขาย ค านวณโดยใชก้ าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของ
บรษัิทใหญ่ส าหรบังวด 1 ปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่เทา่กบั 78.06 ลา้นบาท ที่ผา่นการตรวจสอบและสอบทานจาก
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

การออก เสนอขายและใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC บรษัิทฯจะไดร้บัผลกระทบสว่นแบง่ก าไรลดลงรอ้ย
ละ 2.15 และหากมีการออก เสนอขายและใชส้ทิธิ SMT-WC, SMT-W3 จะท าใหไ้ดร้บัผลกระทบสว่นแบง่ก าไรลดลงรอ้ยละ 
21.51 
 

5.3 ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
 5.3.1 กรณีเฉพาะ SMT-WC 
 

 =  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย* – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย**)  

    ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

        โดยที่ 
* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 
โดยเป็นราคาที่ค  านวณระหว่างวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 
มีนาคม 2564 ซึง่เทา่กบั 4.17บาท 

 

** ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (Po*Qo + Pwc*Qwc)  
   (Qo+Qwc) 
โดยที ่
 Po = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 Qo  =  จ านวนหุน้ช าระแลว้ 
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 Pwc  =  ราคาใชส้ทิธิของ SMT-WC  
 Qwc =  จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิของ SMT-WC 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (4.17 x 836,479,381) + (4.00 x 17,000,000) 
                                                                                   836,479,381 +17,000,000 

                                             =      4.17          
 

      Price dilution                        =      (4.17 - 4.17) 
                                                                4.17 
                                                  =     รอ้ยละ 0.00 
 

5.3.2 กรณีรวม SMT-W3 
 

 =  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย* – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย**)  

                       ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

         โดยที ่
* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 
โดยเป็นราคาที่ค  านวณระหว่างวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 
มีนาคม 2564 ซึง่เทา่กบั 4.17 บาท 

 

** ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (Po*Qo + PwC*QwC + Pw3*Qw3)  
              (Qo+QwC+Qw3) 
โดยที ่
 Po = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 Qo  =  จ านวนหุน้ช าระแลว้ 
 Pw3  =  ราคาใชส้ทิธิของ SMT-W3  
 Qw3  =  จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิของ SMT-W3 
 Pwc = ราคาใชส้ทิธิเฉลีย่ของ SMT-WC 
 Qwc = จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิของ SMT-WC 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (4.17 x 836,479,381) +(4.00 x 17,000,000) +(4.00 x 209,119,846) 

                836,479,381 + 17,000,000 + 209,119,846  
                                               =      4.13    

 

           Price dilution                   =     (4.17 - 4.13) 
                                                                4.17 
                                                  =     รอ้ยละ 0.96 
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 การออก เสนอขายและใชส้ิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทัง้จ านวน จะท าใหร้าคาตลาดของหุน้บริษัทฯจะ
ไดร้บัผลกระทบลดลงรอ้ยละ 0.00 และหากมีการออก เสนอขายและใชส้ิทธิ SMT-WC, SMT-W3 โดยบุคคลอื่นทัง้จ านวน 
จะท าใหไ้ดร้บัผลกระทบสว่นแบง่ก าไรลดลงรอ้ยละ 0.96 
 

6. คะแนนเสียงที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC ใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีง และตอ้งไมม่ีผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละสบิของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC ใหแ้ก่กรรมการ และ/หรอืพนกังานของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้
 

ในกรณีการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC ใหแ้ก่กรรมการ และ/หรอืพนกังานของบรษัิทฯ รายใดเกิน
กว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตอ้งมีมติ
อนมุตัิการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC ใหแ้ก่กรรมการ และ/หรอืพนกังานดงักลา่วเป็นรายบคุคล โดยมีมติอนมุตัิ
ส  าหรบัแต่ละบคุคล ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละหา้ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงคดัคา้นในมติดงักลา่ว 
 

7. ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่กรรมการ   และ/หรือพนักงานของ
บริษัทฯ 

 

 บรษัิทฯ ไม่มีนโยบายในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินในการใชส้ทิธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-
WC ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ และ/หรอืพนกังานของบรษัิทฯ ในครัง้นีแ้ตอ่ยา่งใด 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย 7   

 
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน 

เพื่อรองรับการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (SMT-W3) 
 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 73/2558 เรือ่งรายการในหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทจดทะเบียนเพื่อขออนมุตักิารออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) (“บรษัิทฯ”) จงึขอใหท้า่นผูถื้อหุน้พิจารณารายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
 

1.  รายละเอียดของการเสนอขาย 
บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 836,479,381 บาท เป็น 1,062,599,227 บาท โดยออกหุน้

สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 209,119,846 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุน้สามญัของบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (SMT-W3) ซึง่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ (และออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 17,000,000 
หุน้ เสนอขายแก่กรรมการ และ/หรือพนกังาน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3”) ในอตัราส่วน 4 หุน้
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 (กรณีมีเศษใหปั้ดทิง้) ซึ่งใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W3 จ านวน 1 
หนว่ย มีสทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ได ้1 หุน้ ในราคาการใชส้ทิธิเทา่กบั 4.00 บาทตอ่หุน้และใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 
มีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีออกเสนอขาย 

 

โดยมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดและแกไ้ขเพิ่มเติม รายละเอียดอื่นๆ 
ตามความเหมาะสมและเทา่ที่ไมข่ดัหรอืแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑห์รอืกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง  วนั
ออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 และวนัครบอาย ุ ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตแุหง่การออกหุน้สามญั
ใหมเ่พื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 ตามที่
เห็นสมควร ภายใตก้ฎระเบยีบ และประกาศขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการลงนามในเอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง และ
ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 การน าใบส าคญั
แสดงสทิธิ SMT-W3 และหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 เขา้จดทะเบยีนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งอื่น 

 

ทัง้นี ้ รายละเอยีดที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิม่ทนุปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 4) และสรุป
สาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 3 (SMT-W3) ทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ
ของบรษัิทฯ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 5)  
 

2.  วัตถุประสงคข์องการออกหุน้และแผนการใช้เงนิ 
 บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมเ่พื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 โดยบรษัิทฯ จะน าเงิน
ที่ไดร้บัจากการเพิม่ทนุเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษัิทฯ ส าหรบัการด าเนินงาน และ/หรอืใชส้  ารองส าหรบัการช าระ
คืนเงินกูย้ืมของบรษัิทฯ โดยมีระยะเวลาการใชเ้งินทนุในสว่นท่ีเพิม่ภายในปี 2567 
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3.  ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน 
รายละเอียดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ 

ครัง้ที่ 3 (SMT-W3) ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5) ขอ้ 2. ผลกระทบที่มีต่อผูถื้อหุน้ 
(Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในครัง้นี ้
 

4.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเพิ่มทุน 
(1) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

การเพิม่ทนุในครัง้นีจ้ะช่วยใหบ้รษัิทฯ มีความแข็งแกรง่ทางดา้นการเงิน รวมถึงชว่ยเสรมิสภาพคลอ่งทางการเงิน
ของบรษัิทฯ ท าใหบ้รษัิทฯ มีเงินทนุเพิ่มเตมิส าหรบัใชห้มนุเวียนในการด าเนินงานภายในบรษัิทฯ และ/หรอืใชส้  ารองส าหรบั
การช าระคืนเงินกูย้ืม เพื่อด ารงอตัราสว่นทางการเงินใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ตลอดจนเสรมิสรา้งความมั่นคงทางการเงินใน
ระยะยาว ซึง่จะสง่ผลดีตอ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

หากบรษัิทฯ ไมส่ามารถเพิ่มทนุครัง้นีไ้ด ้ จะท าใหบ้รษัิทฯ มีภาระการจดัหาเงินทนุหมนุเวียนและมีตน้ทนุทาง
การเงินสงูขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่ง ความสอดคลอ้งเหมาะสมของการไดม้าและใชไ้ปของเงินทนุ รวมทัง้ผล
การด าเนินงานของบรษัิทฯ 

 
(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุน้ 

หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ เต็มจ านวน จะท าใหบ้รษัิทฯ ไดร้บัเงิน
ประมาณ 836.48 ลา้นบาท ซึง่เพยีงพอส าหรบับรษัิทฯ ที่จะน าไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนในการสรา้งรายได ้ และส ารอง
ส าหรบัการช าระคืนเงินกูย้ืมเพื่อลดภาระดอกเบีย้และการจดัหาเงินมาช าระคืนหนี ้ ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์
ของการเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ดต้ามแผนการใชเ้งินท่ีก าหนดไว ้ 
 

(3)  ความสมเหตุสมผลของการเพิม่ทุน แผนการใช้เงนิที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ และโครงการที่จะ
ด าเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

การเพิ่มทนุในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผลและเหมาะสม เนื่องจากบรษัิทฯ เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 
ตามความตอ้งการใชเ้งินในอนาคต โดยบริษัทฯจะน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทนุมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 
และ/หรือใชส้  ารองส าหรบัการช าระคืนเงินกูย้ืม เพื่อเป็นการลดภาระตน้ทุนทางการเงินและเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ของ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทัง้นี ้จ านวนเงินที่บริษัทฯคาดว่าจะไดร้บัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ มีความ
เพียงพอและสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการเพิ่มทนุครัง้นี ้ 
 

(4) ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯตลอดจนฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 
 การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-W3 โดยไมค่ิดมลูคา่ มีราคาการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ
เทา่กบั 4.00 บาทตอ่หุน้ จะท าใหบ้รษัิทมีสภาพคลอ่งสงูขึน้และมีแหลง่เงินทนุระยะยาวเพิ่มสงูขึน้ จึงเป็นผลดีตอ่การ
ประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ทัง้ในดา้นการสรา้งฐานะทางการเงินใหแ้ข็งแกรง่ การลดสดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ การเพิ่มโอกาสการ
หารายได ้และการลดตน้ทนุการกูย้ืม ซึง่จะท าใหบ้รษัิทฯเติบโตไดอ้ยา่งมั่นคงในระยะยาว  
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5.  ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรบัรองว่า คณะกรรมการไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงัรกัษา

ผลประโยชนข์องบรษัิทในเรือ่งที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุครัง้นีแ้ลว้ อย่างไรก็ดี หากกรรมการของบริษัทฯไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่ว 
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทฯ ไดต้าม
มาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่นัน้เป็น
เหตใุหก้รรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์าก
กรรมการนัน้แทนบรษัิทฯ ได ้ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม) 

 

บรษัิทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          ลายมือช่ือ      ………………………………กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบรษัิท 
                                 (นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ) 
               ต าแหนง่             กรรมการ 
 
 
 
           ลายมือช่ือ                                                กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบรษัิท 
                                     (นายนทัธพงศ ์ไชยกลุ) 
               ต าแหนง่ กรรมการ 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย  8 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังที่ 2/2564 
ของ 

บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(เฉพาะวาระทีเ่กี่ยวข้อง) 

เวลาและสถานที ่
 ประชมุเมื่อวนัศกุรท์ี่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ  หอ้งพิมานแมน โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ  ถนน
ราชด าร ิกรุงเทพมหานคร 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์
(กรรมการอิสระ รกัษาการประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน) 

2.    รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์
(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน) 

3.    นายยรรยงค ์สวสัดิ ์
 (กรรมการ เลขานกุารบรษัิทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน)   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายคเณศ ศรศีภุอรรถ 

 

เร่ิมการประชุม 
  นายยรรยงค ์สวสัดิ์ เลขานกุารบริษัทฯ ไดเ้รียนเชิญ รศ.ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กลา่วเปิดการประชุม ซึ่งประธานไดก้ล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเขา้รว่มประชุมรวมทัง้สิน้ 3 ท่าน ครบองคป์ระชุม ต่อจากนัน้ไดด้  าเนินการประชุม ตามระเบียบ
วาระดงันี ้ 
 

วาระที่ 4. พิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของ
บริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่ออกเสนอ
ขายในคร้ังนี้ 

 

ประธานท่ีประชมุไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุวา่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 32/2551 เรือ่ง การเสนอ
ขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ไดก้ าหนดไวว้่า “ในกรณีที่มีการจดัสรรหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดที่ออกเสนอในครัง้นี ้ ตอ้งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน โดยไม่มีกรรมการท่ีจะไดร้บั
การจัดสรรหลกัทรพัยเ์กินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดที่ออกเสนอในครัง้นี ้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” รวมทัง้ใหส้ง่ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแนบไปพรอ้ม
กบัเอกสารประกอบประชมุผูถื้อหุน้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจอนมุตัิของผูถื้อหุน้  
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และสืบเนื่องจากวาระที่ 3 ขา้งตน้ ไดม้ีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ทัง้หมดที่ออกเสนอในครัง้นี ้ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ จ านวน 4 ท่าน 
โดยสามารถสรุปรายละเอียดรายช่ือ จ านวนที่ไดร้บัจดัสรร พรอ้มเหตผุล ความจ าเป็น และประโยชนท์ี่บริษัทฯ ไดร้บั
จากการจดัสรรดงักลา่ว ไดด้งันี ้

                 1.  นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ 
ไดร้บัการจดัสรรจ านวน 1,600,000 หน่วย หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 9.41 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ที่
ออกเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี  ้โดยไดร้บัผลประโยชน ์272,000 บาท (ผลต่างของราคาการใชส้ิทธิและราคา
ตลาด) 
เหตผุล ความจ าเป็น และประโยชนท์ี่บรษัิทฯ ไดร้บั 
นายพรอ้มพงศ ์ไชยกุล ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร เป็น

บุคคลที่มีประสบการณ์ ความรูค้วามช านาญ และมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบทัง้ในส่วนของการเป็นกรรมการ และผูบ้ริหาร
ระดบัสงูของบรษัิทฯ นอกจากนี ้นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ ยงัเป็นบคุคลท่ีมีสว่นส าคญัในการช่วยลดตน้ทนุสนิคา้ที่เกิดจากการ
บริหารจดัการวตัถดุิบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผูม้ีสว่นรว่มในการริเริ่มและผลกัดนัโครงการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 
ใหแ้ก่บริษัท อีกทัง้เป็นผูทุ้่มเทแรงใจและแรงกายในการท างานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบตัิงานเพื่อสรา้งประโยชน์
ใหแ้ก่บริษัทฯ ดว้ยดีมาโดยตลอด นอกจากนีย้งัมีศกัยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองคก์ร ไดต้ามเป้าหมาย
และภาระกิจหลกัขององคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้น การจดัการโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) มีวิสยัทศันใ์น
การบริหารจดัการธุรกิจ การท าสญัญากบัคู่คา้ การบริหารจดัการตน้ทุนและวตัถดุิบ  และยงัมีศกัยภาพในการพฒันาธุรกิจ
ใหม่ๆ และมีความสามารถในการเจรจาตอ่รองใหค้  าแนะน าแก่คูค่า้ไดเ้ป็นอยา่งดี    

 

จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มและขาดประชมุในฐานะกรรมการบรษัิทฯ ในปี 2563 ที่ผา่นมา 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
มีการประชุม 

(ครัง้) 
เข้าประชุม

(ครัง้) 
ขาดประชุม

(ครัง้) 
นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบรหิาร 
7 7 - 

 

                 2.  นายวิรตัน ์ผกูไทย 
ไดร้บัการจดัสรรจ านวน 2,500,000 หนว่ย หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 14.71 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC ที่
ออกเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้โดยไดร้บัผลประโยชน ์425,000 บาท (ผลต่างของราคาการใชส้ิทธิและราคา
ตลาด) 
เหตผุล ความจ าเป็น และประโยชนท์ี่บรษัิทฯ ไดร้บั 

นายวิรตัน ์ผกูไทย ซึง่ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นบคุลากรท่ีมีประสบการณ ์ความรูค้วาม
ช านาญในธุรกิจ มีภาวะความเป็นผูน้  าอนัเป็นที่ยอมรบัทัง้กบับคุลากรในบรษัิทฯ และบคุคลภายนอก มีวิสยัทศัน์
ที่กวา้งไกล และมีบทบาทส าคญัในการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถ
น ามาปฏิบตัิใชไ้ดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล สามารถพลกิฟ้ืนผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ใหป้รบัตวั
ดีขึน้ นอกจากนี ้ยงัเป็นบุคคลที่มีประสบการณใ์นดา้นการบริหารจดัการองคก์รไดต้ามเป้าหมายและภาระกิจ
หลกัขององคก์ร มีความโดดเดน่และเขา้ใจในดา้นการบรหิารจดัการรายได ้ตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย มีหลกัการท่ีดีใน
ดา้นการพัฒนาทรพัยากรบุคคลากร มีศักยภาพในการพฒันาและเสริมสรา้งธุรกิจใหม่ๆใหก้ับองคก์ร ซึ่งช่วย
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พฒันาขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการแข่งขนักับบริษัทภายนอกต่างๆ เป็นผลใหบ้ริษัทประสบผลส าเร็จ 
ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มและสรา้งผลก าไรตอ่บรษัิท 
 
 

                 3.  นายเรอืงพจน ์ภคัดรุงค ์
ไดร้บัการจดัสรรจ านวน 1,100,000 หน่วย หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 6.47 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ที่
ออกเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี  ้โดยไดร้บัผลประโยชน ์187,000 บาท (ผลต่างของราคาการใชส้ิทธิและราคา
ตลาด) 
เหตผุล ความจ าเป็น และประโยชนท์ี่บรษัิทฯ ไดร้บั 
นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฎิบัติการ เป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ ์ความรูค้วามช านาญดา้นการตลาดชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นอย่างดี สามารถรว่มท างานกบัฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่างดี และตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ที่ไดว้างไว้เพื่อน ามาปฏิบตัิไดอ้ย่าง
ประสบความส าเร็จ อีกทัง้สามารถประสานงานกับกลุ่มคู่คา้เดิมของบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี และมีการแสวงหา
ตลาดสินค้าใหม่ นอกจากนีย้ังเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรูค้วามช านาญการจัดการธุรกิจด้าน
อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์โดยเฉพาะงานวิศวกรรมและการจดัการโรงงานอตุสาหกรรม มีความรอบรูเ้ก่ียวกบั
ธุรกิจขององคก์ร รวมทัง้มีความสามารถในการพัฒนาและเสริมสรา้งทีมงาน ส่งเสริมใหอ้งคก์รมีจุดแข็งใน
อตุสาหกรรมไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

                 4.  นายนรศิ จนัทรแ์ดง 
ไดร้บัการจดัสรรจ านวน 1,100,000 หน่วย หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 6.47 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ที่
ออกเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี  ้โดยไดร้บัผลประโยชน ์187,000 บาท (ผลต่างของราคาการใชส้ิทธิและราคา
ตลาด) 
เหตผุล ความจ าเป็น และประโยชนท์ี่บรษัิทฯ ไดร้บั 
นายนริศ จันทรแ์ดง ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหนา้ที่ดา้นการตลาด เป็นบุคคลที่มีประสบการณ ์
ความรูค้วามช านาญ มีศกัยภาพและประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการองคก์ร ไดต้ามเป้าหมายและภารกิจหลกั
ขององคก์ร มีประสบการณ ์มีความรูค้วามช านาญ ในการพฒันาและเสริมสรา้งธุรกิจใหม่ๆใหก้บัองคก์ร และมี
ความสามารถหลายๆดา้นที่ตรงกบัธุรกิจขององคก์ร รวมทัง้มีโครงขา่ยธุรกิจกบักลุม่ลกูคา้ในหลายๆประเทศทั่ว
โลก 
 

การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูบ้รหิารทัง้ 4 ท่านขา้งตน้ในครัง้นี ้เพื่อเป็นการตอบแทนความมุง่มั่นทุ่มเทในการ
ท างาน และสรา้งแรงจูงใจใหท้ างานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรของบริษัทฯ ใหเ้ติบโตและ
แข็งแกรง่ยิ่งขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้ผลประโยชนท์ี่กรรมการและ/หรือพนกังานไดร้บัส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้
บรษัิทนอ้ยมาก จึงถือไดว้า่มีความคุม้คา่และเหมาะสมเพราะจะช่วยสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างานแก่พนกังาน 
 

อนึ่ง การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดไดร้บัจดัสรร
เกินกวา่รอ้ยละ 5 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดการจดัสรร ดงันี ้
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รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
1. รศ.ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์ ประธานกรรมการ (รกัษาการ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

650,000 3.83 

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตร
วฒัน ์

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

500,000 2.94 

3. นายยรรยงค ์สวสัดิ ์ กรรมการ และเลขานกุารบรษัิทฯ  
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

850,000 5.00 

 
ทัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 32/2551 เรือ่ง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหมต่อ่กรรมการ

หรอืพนกังาน ไดก้ าหนดไวว้า่ ในกรณีที่มีการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC ใหแ้ก่กรรมการและ/หรอืพนกังาน
ของบรษัิทฯ รายใดเกินกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ ตอ้งมีมติอนุมัติการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  SMT-WC ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนักงานดังกล่าวเป็น
รายบคุคล โดยมีมติอนมุตัิส  าหรบัแตล่ะบคุคล ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสทิธิออกเสยีง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคดัคา้นในมติดงักลา่ว 

 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ SMT-WC ใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ที่ไดร้บัการจดัสรรเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของใบส าคญัแสดง
สิทธิ SMT-WC ทัง้หมดที่ออกเสนอขายในครัง้นี ้ตามรายละเอียดที่เสนอ  โดยใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาตอ่ไป 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................................................ประธานที่ประชมุ 
(รศ.ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต)์ 

 
 
ลงช่ือ.........................................................เลขานกุารบรษัิทฯ 

   (นายยรรยงค ์สวสัดิ)์ 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย  9 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 24. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิทฯ 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ใหเ้รยีกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อ
หุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่า
รอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณี
เช่นนี ้ใหค้ณะกรรมการจดัประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมตามที่ผูถื้อหุน้รอ้งขอภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง    ผูถื้อหุน้
ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนัหรอืผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ  รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ได ้ภายใน 45 วนันบัแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บรษัิทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุ และอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั ขอ้ 27. ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิทฯ 

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนมุตัิหรอืเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่วและจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไมน่อ้ยกว่า 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั  
 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจกัร 

ข้อ 29. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่

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

การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน 
 ข้อ 26. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็
ได  ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวันที่และลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด 
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หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ี่ประธานก าหนด  ณ ที่ประชุม ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะ
เขา้ประชมุ  

ข้อ 27. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุ ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด หรอืมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อ
หุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ  การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส้ง่หนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้รองประธานกรรมการไม่มี 
หรอืมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชมุเลอืกตัง้ผูถื้อหุน้คนหนึง่ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธาน 

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึง่เสียง และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

  (ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบั 
  (จ)  การเพิ่มหรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้
  (ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 
 
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน และไมเ่กิน 15 คน และกรรมการไม่นอ้ย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบรษัิทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้สว่น หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
ด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท เวน้แตจ่ะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ
บรษัิท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท 
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ใหก้รรมการแจง้ใหท้ราบโดยมิชักชา้ในกรณีที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาใดๆ ที่
บรษัิทท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบรษัิทและบริษัทในเครอื โดยระบจุ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลง
ในระหวา่งรอบปีบญัชี 

 
ข้อ 12. ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2)  ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3)  บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง      
ชีข้าด 

ข้อ 13. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ
ออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจ
ถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได ้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนมุตัิ ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และ
นอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบรษัิท 

ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ี
จะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 
 
การจ่ายเงนิปันผล  

ข้อ 36. หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห่า้ม
มิใหแ้บง่เงินปันผล 

เวน้แตเ่ป็นกรณีของหุน้บรุมิสทิธิที่ขอ้บงัคบัระบไุวเ้ป็นการอื่น เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั 
การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมติแลว้แตก่รณี ทัง้นี ้

ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ย มิใหค้ิดดอกเบีย้แก่
บรษัิทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 37. บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บรษัิท 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย 10 

เอกสารทีต่้องน ามาแสดงในวันประชุม ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน  
 

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1  กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
ให้แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  และหากมีการ
เปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  

1.2  กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(ก)  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมนี ้ (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้

กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและไดล้งลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  
(ข)  ส าเนาเอกสารที่ราชการออกให้ของผูถื้อหุน้  ตามขอ้ 1.1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง  
 (ค)  แสดงเอกสารที่ราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1.1  

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1  กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

(ก)  แสดงเอกสารที่ราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1.1  
(ข)  ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

2.2 กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

 (ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมนี ้(แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้
กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบ
ฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ   

(ข)  ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

 (ค)  ส าเนาเอกสารที่ราชการออกใหข้องผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและลงช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

(ง) แสดงเอกสารที่ราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1.1  
 
3. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

(ก) เตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 2.1 หรอื 2.2  
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(ข) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะแทน ตอ้งสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม  
1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่ เ ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็น

ผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ  

Custodian  

ทัง้นี ้เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูแ้ทน
นิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 
 

การมอบฉันทะ  

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯไดจ้ัดส่งหนงัสือมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้แต่ละราย  ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ก าหนดไว ้
(ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่งก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550) จ านวน 3 แบบ ดงันี ้ 

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

 • แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (สามารถ download ไดท้ี ่www.starsmicro.com) 

 
วิธีการมอบฉันทะ 
กรณีผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี  ้ 

1.  เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงันี ้ 

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  
1.2  ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ 
แบบ ข. หรอื แบบ ค.)  

2.  มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ
ตามที่บริษัทฯได้เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี ้คือ รองศาสตราจารย์.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ
ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ โดยใหร้ะบช่ืุอพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ 
หรอืท าเครือ่งหมาย  หนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บรษัิทฯ ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะใน
การเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว  

3.  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  
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4.  สง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบารโ์คด้) มายงับรษัิทฯ โดยทางไปรษณีย ์ภายในวันจันทรท์ี่ 
26 เมษายน 2564 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างนอ้ยหนึ่งชั่วโมงกรณีน ามาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริ่มประชมุ  

 

 * กรณี ที่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งไดร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหต้รวจสอบความถูกตอ้งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วัน ทางโทรสาร 035-258-194 (ติดต่อ
สอบถามนกัลงทนุสมัพนัธ ์โทรศพัท ์035-258-555 ตอ่ 313)   

  

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้  
และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นนอ้ยกว่าจ านวนที่ตน
ถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถ้ือหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค.  
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเปิดรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ก่อนเริ่มการประชุม ตัง้แต่เวลา 13.00 น.   
เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ สิง่ที่สง่มาดว้ย 13 
 
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น  

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง  
วาระทั่วไป  
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยบตัรลงคะแนน โดยใหน้บัหนึง่เสียงต่อหนึ่ง

หุน้ ซึง่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอย่างหนึง่  คือ เห็นด้วย หรือ ไม่
เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้แต่เป็นการ
ออกเสยีงของ Custodian)  

2.  กรณีมอบฉนัทะ  
2.1  ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้  

2.2  หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบ
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 
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วาระเลือกตั้งกรรมการ  
ส าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 12 ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนน
เสยีงเทา่กบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้และก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป  

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานในที่ประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้ 
1.  ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  โดยจะสอบถาม

ความเห็นจากที่ประชมุวา่ผูถื้อหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  
2.  เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท าเครื่องหมาย  ในบตัร

ลงคะแนน โดยลงคะแนนตามความเห็นเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian 
ที่ในหนงัสอืมอบฉนัทะก าหนดใหแ้บง่แยกคะแนนเสยีงได ้ 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ  

 กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบับรษัิทฯ ก าหนดไวแ้ตกตา่งจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะตอ้งเป็นไป
ตามที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบก่อน
การลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว  
1.  หากคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด  
2.  ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ  หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ 

และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญใหผู้้ถือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้   
เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ  

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  
ประธานในที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม  โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนน
เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และจะแจง้ผลการนับ
คะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84  หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564   

 

 
สิ่งที่สง่มาดว้ย 11 

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ 
 
 
 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน ์
      
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
อาย ุ57 ปี 
 
ที่อยูต่ิดตอ่ : บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
 
สว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุ :     
วาระท่ี 6               พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (SMT-WC) 

ใหแ้ก่ กรรมการและ/หรอืพนกังานของบรษัิทฯ  
 

ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC : 
 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ  

SMT-WC ที่ได้รับ (หน่วย) 

ผลประโยชนท์ี่ได้รับ * 

(บาท) 

500,000 85,000 

หมายเหต ุ* ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ออกเสนอขายในครัง้นี ้เป็นการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือพนกังานโดย
ไม่คิดมูลค่า มีราคาการใชส้ิทธิ 4.00 บาทต่อหุน้ และมีราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัทฯ ที่เท่ากับ 4.17  
บาท/หุน้ (ค านวณจากราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัเป็น
ระยะเวลา 7 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ ระหวา่งวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์- 4 มีนาคม 2564)   

 ทัง้นี ้ผลประโยชนท์ี่ไดร้บั ค านวณจาก จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ไดร้บั x (ราคาตลาด - ราคาการ
ใชส้ทิธิ - ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC) 
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2. ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ 
 

      
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
อาย ุ48 ปี 
 
ที่อยูต่ิดตอ่ : บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
 
สว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุ :     
วาระที ่6              พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (SMT-WC) 

ใหแ้ก่ กรรมการและ/หรอืพนกังานของบรษัิทฯ  
 
ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC : 
 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ  

SMT-WC ที่ได้รับ (หน่วย) 

ผลประโยชนท์ี่ได้รับ * 

(บาท) 

500,000 85,000 

หมายเหต ุ* ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ออกเสนอขายในครัง้นี ้เป็นการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือพนกังานโดย
ไม่คิดมูลค่า มีราคาการใชส้ิทธิ 4.00 บาทต่อหุน้ และมีราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัทฯ ที่เท่ากับ 4.17  
บาท/หุน้ (ค านวณจากราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัเป็น
ระยะเวลา 7 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ ระหวา่งวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์- 4 มีนาคม 2564)   

 ทัง้นี ้ผลประโยชนท์ี่ไดร้บั ค านวณจาก จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ไดร้บั x (ราคาตลาด - ราคาการ
ใชส้ทิธิ - ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SMT-WC) 
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                                      สิ่งที่สง่มาดว้ย 12 

                                                     แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

                เขียนที.่............................................................................ 
       วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. .................... 
 (1) ขา้พเจา้.................................................................................สญัชาติ....................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 (2)      เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ้
                      หุน้สามญั………………………………หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………………เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1) ....................................................................อาย.ุ..............ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี.................................... 
ถนน....................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................  หรอื 
  (2)  รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์อาย ุ57 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

  (3)  ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ48 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั  
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 2 ชัน้ 2    โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด ์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ......................................................ผูม้อบฉนัทะ 
(                                                          ) 

ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(                                                          ) 

 

       ลงช่ือ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ                     ลงช่ือ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

         (รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน)์                (ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ) 

หมายเหตุ:   

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์และศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ มีสว่นไดเ้สียในวาระที่ 6 และ วาระที่ 11 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   

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

                          วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. ............................. 
 (1) ขา้พเจา้.................................................................................สญัชาติ....................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 (2)      เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ้
                      หุน้สามญั………………………………หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………………เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1) .....................................................................อาย.ุ..............ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี.................................... 
ถนน....................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................  หรอื 
  (2)  รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์อาย ุ57 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

  (3)  ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ48 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
     

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล    

แกรนด ์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
               2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี   

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  

   

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่าย 
       เงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2563 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

           เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย                      งดออกเสยีง  
                           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  1. รองศาสตราจารย ์ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต ์

       เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย                      งดออกเสยีง  
 
   2.    นายยรรยงค ์สวัสดิ ์
            เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย                      งดออกเสยีง  
 
   3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. จิตรเกษม งามนิล 
            เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย                      งดออกเสยีง  

      วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
                    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  

หมายเหต ุ:  รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์และศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผูร้บั
มอบอ านาจมีสว่นไดเ้สียในวาระนี ้

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายซ่ึงเหลือจากการจัดสรร
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการแก้ไขหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
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 วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของ 
        บริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน   
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  

 วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
              คร้ังที่ 3 (SMT-W3) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
   วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ    

       คร้ังที่ 3 (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  

หมายเหต ุ:  รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์และศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผูร้บั
มอบอ านาจมีสว่นไดเ้สียในวาระนี ้

   วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 
  (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่า 
 ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่เสนอขายในคร้ังนี้  
 เป็นรายบุคคล 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     การลงมติเป็นรายบุคคล 

1. นายพร้อมพงศ ์ไชยกุล ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ จ  านวน 1,600,000 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 9.41 
ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่จดัสรรในครัง้นี ้

       เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย                      งดออกเสยีง  
2. นายวิรัตน ์ผูกไทย ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ จ  านวน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 14.71  ของ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่จดัสรรในครัง้นี ้
            เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย                      งดออกเสยีง  

3. นายเรืองพจน ์ภคัดุรงค ์ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ จ  านวน 1,100,000 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 6.47 
ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่จดัสรรในครัง้นี ้

            เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย                      งดออกเสยีง  
              4.   นายนริศ จันทรแ์ดง ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ จ  านวน 1,100,000 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 6.47 

ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่จดัสรรในครัง้นี ้
            เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย                      งดออกเสยีง 
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หมายเหต ุ: นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ นายวิรตัน ์ผกูไทย นายเรอืงพจน ์ภคัดรุงค ์และนายนรศิ จนัทรแ์ดง มีสว่นไดเ้สยีใน

วาระนี ้
   วาระที่ 13  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
     วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ (ข้อ 39 และข้อ 40) และแก้ไข 
                เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯข้อ 3.วัตถุประสงค ์

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
   วาระที่ 15 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืใน
กรณีที่ท่ีประชมุมกีารพิจารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลีย่นแปลง
หรอืเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

   ลงช่ือ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ 

                                        (                                                          ) 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                                         (                                                        ) 
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  ลงช่ือ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ                     ลงช่ือ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน)์           (ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ) 

       

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข.  
 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึ
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย    

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (ส าหรับผู้ถอืหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) 

 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 
 

เขียนที…่…………………………………………………………..                   
                          วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. ............................. 
 (1) ขา้พเจา้.................................................................................สญัชาติ....................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ............................................................................  
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ้
                      หุน้สามญั………………………………หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………………เสยีง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1) .....................................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.................................... 
ถนน....................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................  หรอื 
  (2)  รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์อาย ุ57 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

  (3)  ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ48 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
   
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล    

แกรนด ์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้

   มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
   หุน้สามญั..................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั............................เสยีง 
  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด................................................. เสยีง 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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                วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
               2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี   

 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

  วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่าย 
        เงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2563  

       (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                                    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

   เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
                           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   1. รองศาสตราจารย ์ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต ์

        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
   2.    นายยรรยงค ์สวัสดิ ์
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
   3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จิตรเกษม งามนิล 
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
  วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

หมายเหต ุ:  รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์และศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผูร้บั
มอบอ านาจมีสว่นไดเ้สียในวาระนี ้

 

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
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 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายซ่ึงเหลือจากการจัดสรร
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการแก้ไขหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของ 
        บริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
              คร้ังที่ 3 (SMT-W3) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
   วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ    

       คร้ังที่ 3 (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

หมายเหต ุ:  รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์และศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผูร้บั
มอบอ านาจมีสว่นไดเ้สียในวาระนี ้

   วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 
  (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่า 
 ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่เสนอขายในคร้ังนี้  
 เป็นรายบุคคล 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    การลงมติเป็นรายบุคคล 

1. นายพร้อมพงศ ์ ไชยกุล ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 1,600,000 หนว่ยคิด
เป็นรอ้ยละ 9.41 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่จดัสรรในครัง้นี ้  

                 เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
2. นายวิรัตน ์ผูกไทย ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 2,500,000 หนว่ย คดิเป็น 

รอ้ยละ 14.71 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่จดัสรรในครัง้นี ้        
                     เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
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3. นายเรืองพจน ์ภคัดุรงค ์ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 1,100,000 หนว่ย คิด
เป็นรอ้ยละ 6.47 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่จดัสรรในครัง้นี ้     

 เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสียง 
4. นายนริศ จันทรแ์ดง ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 1,100,000 หนว่ย คิดเป็น 

รอ้ยละ 6.47 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่จดัสรรในครัง้นี ้   
              เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
   หมายเหต ุ: นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ นายวิรตัน ์ผกูไทย นายเรอืงพจน ์ภคัดรุงค ์และนายนรศิ จนัทรแ์ดง  มีส่วนไดเ้สยีในวาระนี ้
   วาระที่ 13  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
     วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ (ข้อ 39 และข้อ 40) และแก้ไข 
                เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯข้อ 3.วัตถุประสงค ์

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
   วาระที่ 15 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

   
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่
เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่

ข้าพเจ้าระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

   ลงช่ือ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ 

                                        (                                                          ) 
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   ลงช่ือ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                                         (                                                          ) 

  ลงช่ือ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ                     ลงช่ือ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

      (รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน)์          (ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ) 

    

 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็น

ผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และ  (2) หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั
อนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจกิ 2 ชัน้ 2   

โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึ
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย    
 
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
      เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
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แผนทีส่ถานทีจั่ดประชุม 
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