
 
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 
ของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที0 
 ประชมุเมื
อวนัจนัทร์ที
 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั &น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั
น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี
 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
เริ0มการประชุม 
 นางกลุกนิษฐ คําศิริวชัรา ที
ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ที
เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 และแจ้งให้ที
ประชมุทราบวา่ บดันี & มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุทั &งด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะรวมทั &งสิ &น 199 ราย ถือหุ้นรวมทั &งสิ &น 183,781,998 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 43.943
ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายแล้วทั &งหมดของบริษัทฯ จํานวน 418,227,763 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
(ภายหลงัจากเปิดการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ
มขึ &นจึงรวมเป็นจํานวนทั &งสิ &น 
259 รายถือหุ้นรวมทั &งสิ &น 203,105,168 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 48.5633 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายแล้วทั &งหมดของบริษัทฯ) 

นายยรรยงค์ สวัสดิE เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัทฯ ผู้ บริหาร ผู้ สอบบัญชี ที
ปรึกษา
กฎหมายอิสระ และที
ปรึกษาของบริษัทฯ ที
เข้าร่วมประชมุ ดงันี &  

 
กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ จํานวน 8 ท่าน  
1. นายสมนกึ ไชยกลุ                     ประธานกรรมการ 
2. นายพลศกัดิE เลศิพฒุิภิญโญ       กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 
3. นายประสาท ยนิูพนัธุ์ กรรมการ 
4. นายโตรุ อชิูโนะ กรรมการ 
5. นางพนูพรรณ ไชยกลุ กรรมการ 
6. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
7. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน 
8. รศ.ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี
ยง 
 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ที0จะทาํหน้าที0นําเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชมุจํานวน 3 ท่าน 
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 1. ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช   กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร(สายงานปฏิบติัการ 
     และพฒันา) 
 2. นายโกศล สารพดัโชค   รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร (สายงานซพัพลายเชน) 
 2. นายวิทยา ยศประพนัธ์  (รักษาการ) รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร(สายงานการเงิน-การบริหาร) 
 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 2 ท่าน 
1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
2. นางสาวอารดา พนัตาวงษ์ 
 
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุจํานวน 1 ท่าน 
1. นางสาวสนุนัท์ วงศ์มทุธาวณิชย์ 

 
ที0ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 1 ท่าน  
1. นายชยัพร โยคาวจร 
 
ที0ปรึกษากฎหมายอสิระจากบริษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน  
2 ท่าน 
1. นางกลุกนิษฐ คําศิริวชัรา  
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา 
 
เจ้าหน้าที0จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 2 ท่าน 
1.  นายมนญูเชษฐ์ ตนัติจิราภรณ์ 
2.  นายธารินทร์ โชคสขุสวุรรณ์ 
 
บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ทําการตรวจสอบการลงทะเบียนของ

ผู้ ถือหุ้นและตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียงร่วมกบัที
ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ 
จากนั &น เลขานกุารบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ
งเป็นประธานในที
ประชุม

กล่าวเปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที
เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2557 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั &นได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คําศิริวชัรา ที
ปรึกษากฎหมายอิสระ
ของบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการประชมุตามวาระการประชมุตา่งๆ ตอ่ไป  

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชี &แจงรายละเอียดเกี
ยวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ สรุปได้
ดงันี & 
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1.  การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันั &น ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นที
ถือ
อยูห่รือรับมอบฉนัทะมา 

2.  ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไมมี่สิทธิออกเสียงในวาระนั &น ทั &งนี & ในการประชุมผู้ ถือหุ้น
ครั &งนี &ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด 

3.  ในระหว่างการประชุมผู้ ดําเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ผู้ ดําเนินการประชุมจะสรุปวาระนั &นๆ ว่าผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น 
เอกฉันท์อนุมัติตามที
เสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ ดําเนินการประชุมจะขอให้ผู้ ที
ประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที
ได้แจกให้ในขณะที
ลงทะเบียนโดยกาเครื
องหมายถูก � ลงใน
กรอบสี
เหลี
ยมในช่องที
ต้องการในบตัรลงคะแนนเสียงที
แจกให้และขอให้ชมืูอขึ &น เพื
อให้พนกังานของบริษัทฯ เก็บบตัรมา
นบัคะแนน สําหรับผู้ ที
ไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสียง จะถือวา่อนมุติัตามวาระที
เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที
ไมเ่ห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั &น หกัออกจากจํานวนเสียงทั &งหมดที
เข้าร่วม
ประชมุหรือออกเสียงลงคะแนน เพื
อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

4.  สําหรับผู้ ที
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นอนมุติัเห็นชอบในวาระนั &นๆ  
5.  สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะที
ผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ววา่เห็นชอบหรือคดัค้าน หรืองดออก

เสียงในใบมอบฉนัทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไมต้่องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนจากใบมอบฉันทะ
เพื
อความสะดวกของผู้ เข้าร่วมประชมุ แตส่ําหรับผู้ รับมอบฉนัทะที
ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาใน
หนงัสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกบัผู้ ถือหุ้นที
มาประชุมด้วย
ตนเอง 

6.  เพื
อให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลที
ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที
 5 เรื
องพิจารณา
เลือกตั &งกรรมการแทนกรรมการซึ
งออกจากตําแหน่งตามวาระนั &น บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นทั &งที
ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที
ได้แจกให้และส่งให้พนักงานของบริษัทฯ เพื
อนํามานับ
คะแนน โดยในวาระนี & บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนที
ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บบตัรลงคะแนนเสียง
ที
เห็นด้วยภายหลงั 

7.  ผู้ ดําเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที
ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน
เสียงที
นบัได้จะเป็นคะแนนเสียงที
รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที
เข้าประชุมทั &งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดย
ในแตล่ะวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนั &นๆ 

8.  มติของที
ประชมุผู้ ถือหุ้นครั &งนี & ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี & 
- วาระที
 1 วาระที
 3 ถงึวาระที
 5 และวาระที
 7 ต้องได้รับมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
- วาระที
  6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ
ากว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั &งหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุ 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ประชมุเมื
อวนัจนัทร์ที
 28 เมษายน 2557 

 

 

  

4  / 24 

  

- วาระที
 8  ต้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- วาระที
 2  เป็นวาระแจ้งเพื
อทราบจงึไมต้่องลงมติ  
9.  กรณีที
ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ
มเติมในแตล่ะวาระ โปรดแจ้งชื
อและนามสกุล เพื
อเป็นข้อมลู

ให้บริษัทฯ 
หลงัจากนั &น ผู้ ดําเนินการประชมุ กลา่วดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี & 

 
วาระที0 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 
 

 ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื
อวนัที
 
22 เมษายน 2556 โดยบริษัทฯได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ
งที
ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดงักล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 
วนันับแต่วนัประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที
กฎหมายกําหนด รวมทั &งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั &นได้เปิดโอกาสให้
ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็การแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว  

   เมื
อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดงักล่าวและไม่มีการซกัถาม
อย่างใด ผู้ ดําเนินการประชมุเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
   มติที0ประชุม ที
ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื
อ

วนัที
 22 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี & 

  
เห็นด้วย 191,534,565 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 
 

ผู้ ดําเนินการประชุม ขอให้ที
ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที
ได้
เสนอไว้ในรายงานประจําปี 2556 และกล่าวเรียนเชิญ นายพลศักดิE เลิศพุฒิภิญโญ ประธาน
เจ้าหน้าที
บริหาร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ที
ประชมุรับทราบ  

นายพลศกัดิE เลิศพฒิุภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร รายงานวา่ เนื &อหาในการนําเสนอมี
สาระสําคญั 3 เรื
องดงันี &     
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1) Year 2013 Performance Report  
(รายงานผลประกอบการ ปี 2556) 

2) Year 2013 Accomplishment 
(สรุปผลงานในปี 2556) 

3) Year 2014 Challenges 
ความท้าทายในปี 2557 
 

(1) Year 2013 Performance Report (รายงานผลประกอบการ ปี 2556) 
ผลประกอบการของบริษัทฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sales and Service Revenue: ยอดขายในปี 2556 ทั &งปีบริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที

ประมาณ 7,652 ล้านบาท เมื
อเปรียบเทียบกบัปี 2555 ซึ
งเป็นปีที
บริษัทฯกําลงัฟื&นฟูจากภาวะอทุกภยั บริษัทฯได้ปรับ
รายได้จากการขายและบริการมาใกล้เคียงกบัปี 2553 สําหรับปี 2557 นี &บริษัทฯได้ประมาณการรายได้จากการขาย
และบริการอยู่ที
ประมาณ 8,000 ล้านบาท 

 
หลงัจากนั &น นายพลศกัดิE เลิศพุฒิภิญโญ ได้แสดงรูปกราฟแท่ง (Chart) แสดง Net Profit ของบริษัทฯ 

ย้อนหลงัไปประมาณ 7 ปีดงันี & 
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นายพลศกัดิE เลิศพฒิุภิญโญ รายงานว่า ปีที
บริษัทฯประสบกบัเหตกุารณ์อทุกภยัในปี 2554 นั &น บริษัทฯมีผล
ขาดทุนรวมประมาณ (1,505) ล้านบาท จากนั &นในปี 2555 บริษัทฯมีผลกําไรสุทธิรวมประมาณ 730 ล้านบาท ซึ
ง
รายได้สว่นใหญ่เป็นรายได้จากการเคลมประกนัภยั  

สําหรับปี 2556 บริษัทฯมีกําไรสทุธิ (Net Profit) ประมาณ 136 ล้านบาท เป็นรายได้จากการเคลมประกนัภยั
สว่นหนึ
ง และรายได้จากผลประกอบการของบริษัทฯสว่นหนึ
ง และคาดวา่บริษัทฯจะมีกําไรสทุธิที
เพิ
มมากขึ &นในปีถดัไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Operating EBITDA:  นายพลศกัดิE เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ ในช่วงครึ
งปีแรกของปี 2556 แสดงตวัเลขติดลบ
อยู่   แต่มีการปรับตัวดีขึ &นโดยในช่วงครึ
งปีหลงัของปี 2556 มีตัวเลขเป็นบวก และคาดว่าไตรมาสถัดๆไปตัวเลข 
Operating EBITDA จะปรับตวัดีขึ &นเรื
อยๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเงนิทุน (Capital Structure): ตวัเลขทั &ง 3 อตัราส่วนนี &ไม่ว่าจะเป็น DE ratio และ Current ratio มี
อตัราส่วนที
ดีขึ &น ส่วน Gearing ratio เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี &ยที
บริษัทฯต้องจ่ายให้กบัสถาบนัการเงินปรับตวัลดลงเหตุ
เพราะในปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายดอกเบี &ยให้กบัสถาบนัการเงินไปเป็นเงินประมาณ 30 ล้านบาท 
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(2) Year 2013 Accomplishment (สรุปผลงานในปี 2556)  
 

นายพลศกัดิE เลิศพุฒิภิญโญ รายงานว่า สําหรับการเรียกร้องเงินค่าสินไหมชดเชยความเสียหาย ณ วนัที
 30
ธนัวาคม 2556 สรุปได้ดงันี &  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพลศกัดิE เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า โดยสรุปบริษัทฯได้รับเงินค่าสินไหมจากบริษัทประกนัภยัเต็มจํานวน
แล้วในสว่นที
เกี
ยวกบัทรัพย์สินของ SMT รวมทั &งสิ &น 1,691.77 ล้านบาท ซึ
งบริษัทฯได้นําเงินที
ได้รับนี &มาปรับปรุงกิจการ 
ติดตั &งเครื
องจกัรสายการผลิตตา่งๆ และเตรียมปัจจยัพื &นฐานพร้อมเดินหน้าผลิตตอ่ไปในอนาคต 
 

1. Implement “Turn Key Service” and “One Stop Shop Destination” Program 
(การให้บริการ แบบครบวงจร เพื0อให้ลูกค้าได้รับบริการครบในแหล่งเดียว)  
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ผลิตภัณฑ์ของ SMT (SMT’s Product Groups and Its Turn Key Service): สินค้าและบริการหลกัของบริษัทฯ 
(Product Category) ยงัคงแบ่งประเภทตามชนิดผลิตภณัฑ์หลกัๆ ได้ 2 กลุม่ธุรกิจ ดงันี & 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายพลศกัดิE เลิศพฒิุภิญโญ กลา่วตอ่วา่ ลกูค้าของบริษัทฯต้องการการบริการที
ครบวงจร สินค้าและบริการ

หลกัของบริษัทฯ (Product Category) ยงัคงแบ่งประเภทตามชนิดผลิตภณัฑ์หลกัๆ ได้ 2 กลุม่ธรุกิจ สําหรับกลุม่
ผลิตภณัฑ์ MMA บริษัทฯมีการทําธุรกิจ Box Build Business เป็นสินค้าสําเร็จรูปครบวงจร การทํา Box Build 
Business นี &จะทําให้บริษัทฯมี Gross Margin ที
สงูขึ &น เพราะรายได้สว่นหนึ
งจะเป็นรายได้จากการจดัหาวตัถดิุบใน
ระบบซพัพลายเชนถือเป็นจดุแข็งของบริษัทฯ   

บริษัทฯ เน้นผลิตสนิค้าใหม ่คือ Set Top Box ที
ใช้ใน Digital TV รวมถงึ IPTV และ Android TV Box.   
 
จากนั &นนําเสนอ Roadmap สาํหรับผลิตภณัฑ์กลุม่ IC Packaging และ Overall IC Packaging Installed 

Capacity 2013 และ 2014 ซึ
งบริษัทฯผลิตสินค้าที
ลกูค้าต้องการไว้รองรับแบบครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
1.  กลุ่ม Microelectronics ( Microelectronics Module 
Assembly) หรือ MMA  
ผลิตและประกอบชิ &นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ประเภท : 
- PCBA/FPC assembly using the PTH, SMT, COB, FOB, 

COG Technologies. 
- Box Build Business  

Set Top Box, IPTV, Android TV Box.  
   (Capacity :  10 Million units/month)  

Hard Disk Control Board 
Bluetooth Module  
Set Top Box (STB) for Digital TV เป็นต้น 
 

2.   กลุ่ม Integrated Circuit (IC) Packaging & Testing  
ผลิตและประกอบชิ &นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ประเภท : 
-   Standard to advance IC packaging and 
    Testing Services 
-   Leader in the  System in Package (SIP) and 
    Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Technology. 
   (Capacity : 150 Million units/month) 

Standard Packages, สินค้าที
ใ ช้เทคโนโลยี 
MEMS ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น  S ide 
Airbag, TPMS (Tire Pressure Monitoring 
Sensors) และผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที
ใช้เทคโนโลยี 
MEMS ใน SIP Package เป็นต้น 
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2. Retaining Key Customer and offer more services per their demand 
(รักษาฐานลูกค้ารายสําคัญๆ โดยเพิ0มการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านัlนๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพลศกัดิE เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่บริษัทฯได้ดงึลกูค้ารายใหญ่กลบัมาผลิตกบับริษัทฯอีกครั &งหนึ
ง หลงัจาก

บริษัทฯฟื&นตวัจากเหตกุารณ์อทุกภยั    
 

3. Business Opportunity from New Emerging Market such as Set Top Box, Smart Meter 
   (เพิ0มโอกาสทางธุรกจิ จากความต้องการใหม่ๆในตลาด เช่น Set Top Box (STB), สมาร์ท มิเตอร์)  

นายพลศกัดิE เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ จดุขายของบริษัทฯ คือบริษัทฯสามารถเพิ
มโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการ
ผลิตสินค้าความต้องการใหม่ๆ  (New Demand) ในตลาดประเทศไทย เชน่ Set Top Box (STB), สมาร์ท มิเตอร์  

• โครงการกล่องรับสญัญาณทีวีดิจิตอล (Set Top Box Project)  สถานีของผู้ผลิตรายการทีวีจะเพิ
ม
ขึ &นมาเป็น 48 ช่อง เป็นระบบดิจิตอล ซึ
งระบบดิจิตอลจะส่งสญัญาณได้พร้อมกนัหลายช่อง (Digital 
Multiple Signal) แตกต่างจากระบบแอนนาล็อกเดิมที
ส่งได้หนึ
งสัญญาณต่อหนึ
งช่อง (Single 
Analog Signal) สําหรับผู้ ต้องการรับชมระบบทีวีดิจิตอล ต้องใช้ Set Top Box ไปต่อกบัทีวีเดิม จึง
จะสามารถรับชมได้  โดยความต้องการ (Demand) ที
จะเกิดขึ &นสําหรับประเทศไทย คือสํานกังาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะ
แจกคปูองให้กบั 22 ล้านครอบครัวในประเทศไทย บริษัทฯเห็นว่าจะเป็นโอกาสในส่วนแบ่งตลาดที

สําคญัสําหรับผู้ ที
จะผลิตสินค้านี &เข้าสูต่ลาดประเทศไทย บริษัทฯจงึมีโครงการ “กลอ่งรับสญัญาณทีวี
ดิจิตอล” รูปแบบที
บริษัทฯดําเนินการเป็นรูปแบบ OEM หมายความว่าผู้ประกอบการที
ต้องการผลิต
สินค้าเป็นแบรนด์ตวัเอง หรือมีแบรนด์ของตวัเองแล้วก็สามารถมาจ้างบริษัทฯผลิตให้ได้ ซึ
งบริษัทฯ
คาดวา่ธุรกิจนี &จะเติบโตอย่างมากในช่วงครึ
งปีหลงัสําหรับบริษัทฯตอ่ไป 
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• โครงการ สมาร์ท มิเตอร์ (Smart Meter Project) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพลศกัดิE เลิศพฒิุภิญโญ ได้นําเสนอสินค้า Smart Meter ซึ
งเป็นมิเตอร์วดัคา่ และผลบนัทกึผ่าน wireless/
สายเคเบิล ซึ
งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที
จะมาแทนระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเก่า     สินค้าตวันี &จะเป็นแนวคิดใหม่ของบริษัทฯ
ในการดําเนินธุรกิจในลกัษณะ OEM และบริษัทฯร่วมพฒันากบั partner จากประเทศจีน 
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 (3) Year 2014 Challenges (ความท้าทายในปี 2557)  
 

นายพลศกัดิE เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่  สําหรับความเสี
ยงและความท้าทายในปี 2557 มีดงันี & 

• The Worldwide crisis in Europe, USA and Japan still remain 
      วิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยโุรป, สหรัฐอเมริกา และ ญี
ปุ่ น ยงัเป็นความเสี
ยงระดบัสงู 

SMT: Build up 3 Mixes, Product, Customer and Technology 
SMT: สร้างสมดลุย์ 3 ด้านเช่นผลิตภณัฑ์, ลกูค้าและ เทคโนโลยี   

• Technology and Market Demand Change Rapidly 
เทคโนโลยีและความต้องการตลาดมีการเปลี
ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
SMT: Build up 3 Mixes, Product, Customer and Technology 
SMT: สร้างสมดลุย์ 3 ด้านเช่นผลิตภณัฑ์, ลกูค้าและ เทคโนโลยี   

• Thailand lost its Competitive Advantage due to Political Turmoil 
ไทยสญูเสียความได้เปรียบการค้ากบัคูแ่ข่งในตลาดโลก จากปัญหาการเมือง 
SMT: Differentiate its new “Selling Point” from the competitors 
SMT: เพิ
มจดุเดน่หา “จดุขายทางธุรกิจ” และสร้างความตา่งกบัคูแ่ข่งในตลาดโลก  

• Fluctuation of USD/THB currency 
ความผนัผวนของสกลุเงินบาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐ 
SMT: Applying Financial Derivative & Natural Hedging 
SMT: ประยกุต์ใช้เครื
องมืออนพุนัธ์ทางการเงิน และการทําเนอเจอรัลเฮทจิ &ง เพื
อลดความเสี
ยง  

• New community in Asia “ASEAN Economic Community (AEC) in 2015” 
การรวมกนัเป็นประชาคมเศรษฐกิจของกลุม่ในอาเซียน 10 ประเทศในปี 2015 
SMT: Prepare for heading to AEC due to Single Market and Production Base 
SMT: เตรียมการเข้าสูก่ลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

    
หลงัจากจบการรายงานของนายพลศกัดิE เลิศพฒิุภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร บริษัทฯ

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็ตา่งๆ ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถาม
ประเดน็ตา่งๆ ดงันี & 
 
การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

 
1. นางสาวสุชาดา สาลีพัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี & 
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1.1 เครื
องจกัรใหมที่
บริษัทฯซื &อมา สามารถผลิตสินค้าได้เพิ
มมากขึ &นหรือไม ่คือผลิตได้ทั &งสนิค้าเดิม
ที
บริษัทฯผลิตอยู่ และสินค้าใหมที่
ได้นําเสนอ และจํานวนเงินที
ซื &อเครื
องจกัรเป็นเงินที
ได้รับจาก
การเคลมประกนัภยัใชห่รือไม ่และใช้เงินจดัซื &อเครื
องจกัรเท่าใดแล้ว 

นายพลศกัดิE เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า เงินค่าสินไหมทดแทนจากอุทกภัยที
บริษัทฯได้รับ 
บริษัทฯใช้ไป 2 เรื
อง คือ ซื &อเครื
องจกัรใหม่ทดแทนเครื
องจกัรที
ได้รับความเสียหาย โดยเครื
องจกัรที

ได้รับความเสียหายนั &นมีทั &งเครื
 องจักรใหม่ และเครื
 องจักรเก่า บริษัทฯมีการประกันภัยแบบ 
replacement คือค่าสินไหมสามารถทดแทนด้วยเครื
องจักรที
มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเดิม หาก
เครื
องจกัรมีอายนุานแล้วและไมส่ามารถหาเครื
องทดแทนได้ บริษัทประกนัภยัจะจ่ายคืนเป็นเงิน ซึ
ง
เงินที
ได้รับนี & บริษัทฯนําไปซื &อเครื
องจักรใหม่ที
มีเทคโนโลยีที
ดีกว่าได้ โดยสรุปบริษัทฯนําเงินค่า
สินไหมไปจดัซื &อเครื
องจกัรมาทดแทนตามการเรียกร้องคา่สินไหม จํานวนทั &งสิ &นประมาณ 1,200 ล้าน
บาท และเงินอีกส่วนหนึ
งใช้ซ่อมแซมอาคารสํานักงานและโรงงาน รวมทั &งสิ &นใช้เงินไปประมาณ 
1,600 ล้านบาท  

 
1.2 ปัจจบุนัมีกําลงัการผลิตประมาณเท่าไหร่ เมื
อเปรียบเทียบกบัก่อนเกิดเหตกุารณ์อทุกภยั 

ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กล่าวว่า ปัจจุบันกําลังการผลิตของบริษัทฯ สําหรับกลุ่ม IC 
Packaging อยู่ที
ประมาณ 60 -65 เปอร์เซนต์ และกลุ่ม MMA ซึ
งมี Hard Disk เป็นตวัหลกัอยู่ที

ประมาณ 70-75 เปอร์เซนต์   

 
1.3 จากวิกฤตอทุกภยั บริษัทฯมีภาระหนี &สินจากการซื &อเครื
องจกัรและอปุกรณ์มากน้อยเพียงใด 

นายวิทยา ยศประพนัธ์ กลา่ววา่ เนื
องจากการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนต้องใช้ระยะเวลา
คอ่นข้างนานมากกวา่หนึ
งปี บริษัทฯ จงึจําเป็นต้องกู้ เงินจากสถาบนัการเงินมาซื &อเครื
องจกัรเพื
อผลิต
สินค้าก่อน โดย ณ สิ &นปี 2556 บริษัทฯมีหนี &สินระยะยาวประมาณ 350 ล้านบาท จากเงินที
บริษัทฯกู้
เงินมาประมาณ 600 ล้านบาท และหนี &สินระยะสั &นในรูป P/N , OD ประมาณ 620 ล้านบาท 

  
 1.4 ปัจจุบัน การผลิต Hard Disk Drive ที
บริษัทฯผลิตให้กบัลูกค้า มีปัญหาหรือไม่ เนื
องจาก

ยอดขายสินค้านี &ลดลง 
  นายพลศกัดิE เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ คําถามข้อนี &เกี
ยวเนื
อง และตอบแล้วในข้อ 1.2   
   
   เมื
อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที
ประชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามที

ประธานเจ้าหน้าที
บริหารได้นําเสนอ   
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   มติที0ประชุม ที
ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี
ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 

 
วาระที0 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิ lนสุดวันที0 31 ธันวาคม 

2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

นายวิทยา ยศประพนัธ์ รายงานวา่ตามที
บริษัทฯได้จดัสง่รายงานประจําปี ซึ
งมีรายละเอียด
ของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน รวมทั &งรายงานของผู้สอบบญัชีไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้วนั &น ทั &งนี &กําไรสทุธิของบริษัทฯในปี 2556 จํานวน 136 ล้านบาท
นี & มิได้มาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แต่เป็นรายได้จากเงินชดเชยความเสียหายจาก
เหตกุารณ์อทุกภยัซึ
งบริษัทประกันภยัชดเชยให้กับบริษัทฯ รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบกําไรขาดทนุรวมทั &งรายงานของผู้สอบบญัชี ตามที
ปรากฏในรายงานประจําปี 2556 หน้า 75-
124 โดยผลประกอบการในปี 2556 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยเปรียบเทียบ
กบัปี 2555 สรุปได้ดงันี &  

(หน่วย:ล้านบาท) 

รายการ 2556 2555 (ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพย์รวม  3,517 3,903 
หนี &สินรวม  1,602 2,145 
สว่นของผู้ ถือหุ้น  1,915 1,758 
รายได้รวม  8,130 4,868 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ  136 730 
อตัรากําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.345 1.765 

  
 จากนั &นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็ตา่งๆ 
   

การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
 
1. นายธงชัย พรหมลิขติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี & 
1.1 ในปี 2556 บริษัทฯทํารายได้จากการขายและบริการอยู่ที
ประมาณ 7,600 ล้านบาท ทั &งที


คาดการณ์ไว้วา่จะอยู่ที
ประมาณ 9,000 ล้านบาท  ซึ
งตํ
ากวา่ที
ประมาณการไว้  
และในปี 2557 นี & บริษัทฯคาดการณ์รายได้จากการขายและบริการเพียง 8,000 ล้านบาท เหตุ
ใดจึงตํ
ากว่าปี 2556  และสินค้าที
เกี
ยวกบั Hard disk drive คาดว่าเป็นสินค้าที
ไมน่่าจะมีการ
สั
งผลิตต่อไปแล้ว เนื
องจากมี SSD มาแทนที
  สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ 85 
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เปอร์เซนต์มาจาก Hard disk drive บริษัทฯจะมีการปรับโครงสร้างสดัสว่นรายได้นี &อย่างไร และ
มีแนวคิดในการวางแผนอย่างไรสําหรับสินค้า Hard disk drive ที
มีรายได้ดีแต ่Margin ตํ
า 
 

นายพลศกัดิE เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า รายได้จากการขายและบริการส่วนใหญ่ของ
บริษัทฯมาจากสินค้า Hard disk drive แต่เนื
องจากปี 2556 ประเทศไทยมีปัญหาเรื
องของ
การเมืองหลงัจากหมดเรื
องของมหาอุทกภัย โดยเฉพาะช่วงไตรมาสสุดท้าย ทําให้ลูกค้าราย
ใหญ่ของบริษัทฯรายหนึ
งโยกคําสั
งผลิตประมาณ ร้อยละ 30-40 เปอร์เซนต์ที
เคยผลิตกับ  
บริษัทฯไปผลิตที
ประเทศมาเลยเซียแทนเป็นการลดความเสี
ยงของตวัลูกค้าเอง ทําให้รายได้
จากการขายและบริการของบริษัทฯลดลงไม่ได้ตามเป้าหมายที
ตั &งไว้ตั &งแต่ต้นปี  อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯมองว่าปัญหาการเมืองไม่ได้เกี
ยวข้องกับบริษัทฯโดยตรงและเป็นปัญหาช่วงสั &นๆ
เนื
องจากโรงงานของบริษัทฯไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ จึงได้ชี &แจงลกูค้าให้เข้าใจ และต้นปี 2557 นี &
คําสั
งผลิตก็ได้กลับมาสู่ตัวเลขเดิมแล้ว และในอนาคตคาดว่าจะมีการใช้สินค้า Hard disk 
drive ด้วยเหตผุลว่า ลกูค้าและบริษัทฯ forecast ไว้ว่าอย่างน้อย 5 ปีสินค้า Hard disk drive 
จะยงัไมห่ายไปไหน ประเทศไทยจะยงัคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก  ถึงแม้ว่าดีมานด์ทางด้าน
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard disk drive) มีการเปลี
ยนแปลง แต่มีแนวโน้มว่าลูกค้าจะมีคําสั
งผลิต
เพิ
มมากขึ &น เนื
องจากลูกค้าเปลี
ยนเทคโนโลยีมาผลิตแบบไฮบริด (Hybrid) แบบลูกผสมของ  
Hard Disk Drive  และ Solid State Drive (SSD) ซึ
งเป็นผลิตภณัฑ์ที
มีเทคโนโลยีอยู่ในตวั
เดียวกัน คล้ายคลึงกันกับรถยนต์ Hybrid ที
มีเครื
องยนต์และระบบไฟฟ้าอยู่ในรถยนต์คัน
เดียวกนั และค่อยๆไปแทนที
ระบบเก่า ซึ
งจะเป็นตวัทดแทนยอดขายจากฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที
จะ
ลดลง   
 

1.2 ที
คาดการณ์ว่าประเทศไทย 22 ล้านครัวเรือนจะต้องซื &อ Set top box มาใช้เพื
อให้สามารถ
รับชมรายการจากช่องทีวีดิจิตอลได้นั &น คาดการณ์ดีเกินไปหรือไม่ เนื
องจากประชากรส่วนใหญ่
ได้เปลี
ยนมาใช้ทีวีดิจิตอลแล้วเนื
องจากราคาทีวีไม่แพงนกั  และรายได้จาก Set top box จะ
เป็นรายได้ที
มีนัยสําคัญหรือไม่ เนื
องจากประเทศจีนซึ
งเป็นคู่แข่งสําคัญก็ต้องกดราคาตํ
าลง 
คําถามคือ บริษัทฯมีอะไรดีที
จะทําให้ลกูค้าซื &อสินค้าจากบริษัทฯ   

 นายพลศกัดิE เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ แม้วา่จะมีครัวเรือนบางสว่นหนัไปซื &อทีวี 
ดิจิตอลใช้ก็ตาม บริษัทฯมองวา่ ยงัมีครัวเรือนอีกจํานวนมากที
จําเป็นต้องใช้ทีวีระบบเดิมอยู ่
ประกอบกบัคาดว่า สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะแจกคปูองฟรีให้กบั22 ล้านครัวเรือน ทําให้บริษัทฯมองว่าจะ
ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดสําหรับสินค้านี & ประกอบกบั Set top box เป็นสินค้าควบคมุการ
นําเข้าซึ
งหากนําเข้าเป็นสินค้าสําเร็จรูปต้องเสียภาษีอตัราร้อยละ 20 ฉะนั &นจุดนี &จึงเป็นเหตกุนั
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ให้ผู้ ต้องการนําเข้า Set top box โดยเฉพาะจากจีนจะต้องเสียภาษีให้ถูกต้อง  จึงต้องมองหา
ผู้ผลิตในประเทศเพื
อลดต้นทนุของตวั Set Top Box ลง ประกอบกบับริษัทฯได้เตรียมเครื
องจกัร
และกําลงัการผลิตไว้รองรับแล้ว จงึเป็นโอกาสให้บริษัทฯมากยิ
งขึ &น 
 

2. นายสถติย์ ธรรมสวยดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี & 
 

2.1 ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที
ผ่านๆมายงัไมดี่นกั คอ่นข้างฟื&นตวัช้าเมื
อเปรียบเทียบกบั 
บริษัทฯอื
นในอตุสาหกรรมเดียวกนั ต้องการทราบปัญหาและอปุสรรคที
แท้จริง 

    นายวิทยา ยศประพนัธ์ กลา่ววา่ ในปี 2556 นั &น บริษัทฯน่าจะมีผลประกอบการที
ดี 
ขึ &น แตเ่นื
องจากไตรมาสสดุท้าย ลกูค้ารายใหญ่รายหนึ
งได้ลดคําสั
งผลิตลง ประกอบกบับริษัทฯ
มีค่าใช้จ่ายคงที
 คือค่าเสื
อมราคาเครื
องจกัรอยู่เป็นจํานวนมากเนื
องจากมีการสั
งซื &อเครื
องจกัร
ใหม่มาทดแทนเครื
องจักรที
ถูกนํ &าท่วม อย่างไรก็ตามคาดว่า ปี 2557 นี &บริษัทฯน่าจะมีผล
ประกอบการที
ดีขึ &นเรื
อยๆ  
 

2.2 แนะนําให้บริษัทฯ มุ่งเน้นไปผลิตสินค้าประเภท Industrial เช่นผลิตภณัฑ์ยานยนต์มากกว่า 
ประเภท Consumer เนื
องจากมีความ stable มากกว่า และดีมานด์ไม่ค่อยเปลี
ยนแปลง 
ประกอบกบัสินค้า Consumer เป็นสินค้าแฟชั
นเปลี
ยนแปลงรวดเร็วมาก เช่น Blackberry เป็น
ต้น นอกจากนี &มองวา่ Set top box เป็นสินค้าแฟชั
นเช่นกนั  

 นายพลศกัดิE เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ สินค้าประเภท Industrial แยกไมค่อ่ยออก 
จากสินค้า Consumer ที
ผ่านมา Touch screen เป็นเทคโนโลยีที
จับต้องได้ บริษัทฯผลิต 
Blackberry ให้กบัลูกค้าหลายราย ซึ
งหากบริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย 
บริษัทฯยังคงสานต่อไปได้ นอกจากนี &บริษัทฯมีกลยุทธ์ 3 Mix คือ ลูกค้า เทคโนโลยี และ
ผลิตภณัฑ์  ซึ
งลกูค้ามาพร้อมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัทฯจึงต้องปรับตวัให้ทันและมอง
แนวโน้มความต้องการของเทคโนโลยีให้ออก ทั &งนี &บริษัทฯมองว่าเทคโนโลยีที
จะผลิตต่อไปคือ  
Set top box และ Smart meter  ซึ
งสินค้า Smart meter เป็นมิเตอร์วดัค่า และผลบนัทึกผ่าน 
wireless/สายเคเบิลซึ
งเป็นเทคโนโลยีใหมที่
จะมาแทนระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเก่า     สินค้าตวันี &
จะเป็นแบรนด์ใหมข่องบริษัทฯ และบริษัทฯร่วมพฒันากบั partner ประเทศจีน 
 

2.3 ต้องการทราบว่า สินค้า Set top box และ Smart meter ที
บริษัทฯรายงานว่าเป็นสินค้าใหม่
ของบริษัทฯนั &น Margin อยู่ที
เท่าไหร่ ดีกวา่ผลิตภณัฑ์ IC Packaging หรือไม ่
 นายพลศกัดิE เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า สินค้า Set top box มี Margin จากการทํา
กําไรเกี
ยวกบัการจดัหาวตัถุดิบด้วย (Supply Chain) และบริษัทฯมีพาร์ทเนอร์ที
พร้อมอยู่แล้ว 
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จงึคาดวา่ผลงานของบริษัทฯในครึ
งปีหลงัของปี 2557 จะดีขึ &นจากสินค้านี & และในฐานะผู้บริหาร
ของบริษัทฯจะพยามยามเตม็ที
ในการทําให้สินค้านี &มี Margin ที
สงู 
   

   เมื
อไมมี่การซกัถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชมุ เสนอให้ที
ประชมุพิจารณาอนมุติั 
 งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิ &นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และรายงานของ

ผู้สอบบญัชี  
   มติที0ประชุม ที
ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี

สิ &นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบญัชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี & 
เห็นด้วย 202,908,103 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0016 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2556 และตั lงสํารองตาม

กฎหมาย 
 

 ผู้ ดําเนินการประชมุ กลา่ววา่ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ &นสดุ ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2556 
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประมาณ 136 ล้านบาท แต่เนื
องจากสถานการณ์ทางธุรกิจที
ยังมีความไม่
แน่นอนสูง จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์การเมืองในประเทศ  ดังนั &น 
คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า สมควรงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี เพื
อ
รักษาสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการต่อไปนอกจากนี & ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ
งไว้เป็นทุนสํารอง
ในจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี จนกวา่ทนุสํารองนี &จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯได้จัดสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายในปี 2556 
เป็นจํานวนเงิน 4.20 ล้านบาท 
 

  จากนั &นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็ตา่งๆ ปรากฏว่า  ไม่มี
การซักถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชุม เสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานของปี 2556 และตั &งสํารองตามกฎหมาย ตามที
เสนอ 

 
    มติที0ประชุม ที
ประชุมมีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2556 

และตั &งสํารองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ
งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี & 
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เห็นด้วย 202,908,103 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0016 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั lงกรรมการแทนกรรมการที0ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

 ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ
งในสามของจํานวน
กรรมการทั &งหมด ซึ
งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2557 นี & มีกรรมการที
ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ดงันี &  
 1. นาย ประสาท ยนิูพนัธุ์     กรรมการ 

2. รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
       3. รศ. ดร. กําพล ปัญญาโกเมศ    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 โดยที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั &ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวติัการทํางานที
โปร่งใส ทั &งได้
ปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าที
กรรมการและอนกุรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงได้มีมติให้เสนอต่อ
ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตั &งกรรมการทั &ง 3 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ
ง  

  ทั &งนี &ข้อมลูและประวติัสงัเขปของกรรมการทั &ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 3 
ที
ได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

  เพื
อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที
ดี ในวาระนี &จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านลงคะแนนเลือกตั &ง
กรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนนที
ได้แจกให้ไปทั &งที
ประสงค์จะลงคะแนนเหน็ด้วย ไมเ่ห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงแตง่ตั &งกรรมการแตล่ะท่าน บริษัทฯ จะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงที
ไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงก่อนและจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงที
เห็นด้วยภายหลงั 

จากนั &นผู้ ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็
ตา่งๆ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเดน็ใด ผู้ ดําเนินการประชมุจงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณา
แตง่ตั &งกรรมการแทนกรรมการที
ครบกําหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคลไป 

 
   มตทิี0ประชุม ที
ประชมุมีมติพิจารณาแตง่ตั &งกรรมการแทนกรรมการที
ครบกําหนดออกตาม

วาระ ดงันี & 
 (1) นาย ประสาท ยนิูพันธ์ุ ได้รับเลือกตั &งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 202,108,403 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.6042 
ไมเ่ห็นด้วย 803,075 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.3957 
งดออกเสียง 0 เสยีง   
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 (2) รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้รับเลือกตั &งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 202,108,403 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.6042 
ไมเ่ห็นด้วย 803,075 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.3957 
งดออกเสียง 0 เสียง   
 
 (3) รศ. ดร. กาํพล ปัญญาโกเมศ  ได้รับเลือกตั &งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 202,108,403 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.6042 
ไมเ่ห็นด้วย 803,075 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.3957 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
  

วาระที0 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2557 
 
  ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่าที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว โดยความเห็น

ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ
งเปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความ
รับผิดชอบและประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการโดยให้คงอตัราเดิมตามที
ที
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ได้มีมติอนมุติัไว้  

  รายละเอียดเป็นไปตามที
ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุที
ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
และตามที
ปรากฏในสไลด์ ดงันี & 

 ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

เบี lยประชุม  
(บาท/คน/ครัlง) 

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

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

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ประธาน 0 5,000 
กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง 
(เฉพาะที
มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 
กรรมการ 0 5,000 
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จากนั &นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามข้อสงสยัและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มี
การซกัถามอย่างใด ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2557 ตามที
ได้นําเสนอ    

                  
  มติที0ประชุม ที
ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ตามที


เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุ ดงันี & 
เห็นด้วย 202,908,103 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0016 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั lงผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2557 
 
   ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า เพื
อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

จึงได้มีมติให้เสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั &งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2557 และ
กําหนดคา่ตอบแทนสําหรับผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แตง่ตั &ง 

 นางสาววิสสตุา จริยธนากร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที
 3853) และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
(ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที
 4501) และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวฒัโน (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขที
 3930) แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประจําปี 2557 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ
งมีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ รวมทั &งงบการเงินรวม และในกรณีที
ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าที
ได้ ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้ มีอํานาจแตง่ตั &งผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื
น
ของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ ปฏิบัติหน้าที
แทนได้ ทั &งนี &ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่มี
ความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที
เกี
ยวข้องกบับุคคล
ดงักลา่วแตอ่ย่างใด  

รายการ ปี 2557 ปี 2556 
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 1,495,000 1,420,000 
- การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส (STARS USA) 105,000 105,000 
- การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทยอ่ย (SMT GE) 50,000 50,000 
- การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทยอ่ย (SS RFID) 150,000 300,000 

รวม 1,800,000 1,875,000 
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จากนั &นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามข้อสงสยัและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มี
การซกัถามอย่างใด ผู้ ดําเนินการประชมุจงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีประจําปี 2557 ตามที
ได้นําเสนอ                

 
    มติที0ประชุม ที
ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั &งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประจําปี 2557 ตามที
ได้นําเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี & 
เห็นด้วย 202,908,103 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0016 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 8  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ0มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพิ0มวัตถุประสงค์ของบริษัท 
  อีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ในการประกอบการทั lงสิ lน 39 ข้อ 
 

 ผู้ ดําเนินการประชมุ กลา่ววา่ เนื
องด้วยในอนาคต บริษัทฯอาจมีความจําเป็นต้องให้ความช่วย
ทางการเงินแก่บริษัทย่อย ในการคํ &าประกนัเงินกู้ ยืมกบัสถาบนัการเงิน จงึขอเสนอที
ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ
มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เพื
อสนบัสนนุการดําเนินธรุกิจให้แก่บริษัทย่อยใน
อนาคต  โดยเพิ
มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯอีก 1 ข้อ รวมเป็นวตัถปุระสงค์ในการประกอบการทั &งสิ &น 39 
ข้อ ดงันี & 
“(39) รับทําการคํ &าประกนัหนี & ความรับผิด และการปฏิบติัตามสญัญาของบคุคลอื
น รวมทั &งการคํ &า

ประกนับุคคล ซึ
งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง กฎหมายวา่ด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื
น”  
ทั &งนี & ในการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯนั &น บริษัทฯจําเป็นต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 สว่น
ที
ระบุเกี
ยวกบัวตัถุประสงค์ เพื
อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ กล่าวคือ จาก
เดิมระบวุา่วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ มีจํานวน 38 ข้อ แก้เป็น 39 ข้อ 
 

  จากนั &นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็ตา่งๆ ปรากฏวา่ไมมี่
การซกัถามอย่างใด ผู้ ดําเนินการประชมุจงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ
มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพิ
มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯอีก 1 ข้อ รวมเป็นวตัถปุระสงค์ในการ
ประกอบการทั &งสิ &น 39 ข้อ ตามที
ได้นําเสนอ    

                  
มตทิี0ประชุม ที
ประชมุมีมติอนมุติัการแก้ไขเพิ
มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพิ
ม

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ รวมเป็นวตัถปุระสงค์ในการประกอบการทั &งสิ &น 39 ข้อ 
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ตามที
ได้นําเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุ 
ดงันี & 
เห็นด้วย 202,108,403 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.6042 
ไมเ่ห็นด้วย 803,075 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.3957 
งดออกเสียง 0 เสียง   
 

 
วาระที0 9 พจิารณาเรื0องอื0นๆ (ถ้ามี)  
  

ประธานในที
ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัต่างๆ โดยกรรมการและ
ผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามในเรื
องตา่งๆ สรุปได้ดงันี &  

   
การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
 
1. นายภานุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใน

ประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี & 
1.1 ตามที
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกบัหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทย ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั
น และได้แสดงให้เห็นวา่การทจุริตในทกุรูปแบบเป็น
อปุสรรคสําคญัของการพฒันาประเทศ และได้ส่งหนงัสือมายงับริษัทฯท่านเพื
อเชิญเข้าร่วมลงนาม 
จงึขอสอบถามวา่ บริษัทฯมีความสนใจที
จะเข้าร่วมหรือไม ่หากสนใจ บริษัทฯเตรียมแผนดําเนินการ
อย่างไรที
เป็นรูปธรรมให้กบัพนกังานอย่างไรบ้าง 
 นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมลงนามแสดง
เจตนารมณ์ และจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ทั &งนี &บริษัทฯได้ให้ความร่วมมือ
และปฏิเสธการทจุริตคอรัปชั
นในทกุรูปแบบ 
 
2. นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะและสอบถามในประเด็นต่างๆ 

สรุปได้ดงันี & 
2.1 เสนอแนะให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั
น  
2.2 สอบถามวา่ บริษัทฯจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้เมื
อไหร่  
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นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า หากบริษัทฯมีผลประกอบการที
ดีและมีกําไร จะพิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

 
3. นายชญานวัต คาระวะวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี & 
3.1  สําหรับสินค้า Set top box บริษัทฯมีการเตรียมกําลงัการผลิตรองรับไว้เท่าไหร่ และกําไรจากคา่
วตัถุดิบที
บริษัทฯจะได้รับเมื
อพิจารณาเป็น Margin มองในแง่ Value Added เทียบกับ Touch 
screen มากกวา่กนัขนาดไหน 
 นายพลศกัดิE เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า บริษัทฯมองดีมานด์ในตลาดประเทศไทยว่าเกิดเร็ว
และไมย่าว ช่วง 2 ปีแรกน่าจะเห็นผล โดยเริ
มนบัตั &งแตเ่มื
อ สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะแจกคปูองฟรีซึ
งกําหนดวนัที
 1 
มิถนุายน 2557 ปีแรก 50 เปอร์เซนต์ของจํานวนคปูอง 22 ล้านเครื
อง คือ 11 ล้านเครื
อง ใครที
เตรียม
ตวัได้เร็วก็จะสามารถกินส่วนแบ่งในการผลิตสินค้านี &ได้ ส่วนราคา Set top box สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยัง
ไม่ได้กําหนด ส่วนเรื
องของความเร็วสําคัญที
สุด ซึ
งบริษัทฯเตรียมกําลังการผลิตไว้แล้ว แต่ไม่
สามารถแจ้งจํานวนให้ทราบได้เนื
องจากเป็นข้อมลูสําคญัทางธุรกิจของบริษัทฯ 
 
3.2   ธุรกิจของบริษัทย่อย เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั จะส่งผลดีสะท้อนกลบัมายงับริษัทฯเมื
อใด 
เนื
องจากตวัเลขผลประกอบการยงัไมมี่เข้ามา  
 นายพลศกัดิE เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั เริ
มต้นธุรกิจเมื
อ
กลางปีที
แล้ว ช่วงนี &เป็นช่วงดําเนินการเตรียมตวัเพื
อหารายได้ของธุรกิจนี & ปกติการตั &งบริษัทใหม่ต้อง
ใช้เวลาประมาณ 3 ปีในการเตรียมการหารายได้  
 
3.3 สอบถามต่อถึงสินค้า Set top box มีคู่แข่งรายใหญ่ในประเทศไทยกี
ราย และบริษัทฯมีจุดเด่น
อย่างไรที
จะทําให้ลกูค้าเลือกผลิตกบับริษัทฯ 

นายพลศักดิE เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า จุดเด่นคือ บริษัทฯมีกําลังการผลิตเหลือที
พร้อม
รองรับการผลิต Set top box ซึ
งสามารถผลิตได้ตามส่วนแบ่งตลาดที
บริษัทฯจะได้รับแน่นอน และ
บริษัทฯมีทีมวิศวกรที
มีความสามารถ ประกอบกับบริษัทฯได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ในประเทศจีนซึ
ง
เป็นบริษัท Top 3 ของประเทศจีนในการผลิต Set top box นอกจากนี &บริษัทฯยงัได้เปรียบคู่แข่งขนัที

นําเข้าจากตา่งประเทศในเรื
องของภาษี จงึถือเป็นจดุเดน่และโอกาสของบริษัทฯ  

 
3.4 IC Packaging มี Break Even อยู่ที
กี
เปอร์เซนต์ และปีนี &คาดว่ากําลงัการผลิตที
จะใช้อยู่ที

เท่าไหร่ 
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 นายพลศักดิE เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า เนื
องจากบริษัทเป็นโรงงาน EMS ให้บริการผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปกติบริษัทฯได้เตรียมกําลงัการผลิตไว้รองรับลูกค้าอยู่แล้ว กลุ่มลูกค้า IC 
Packaging เตรียมกําลงัการผลิตไว้ที
 150 ล้านชิ &นต่อเดือน โดยปกติถ้า utilize เครื
องจกัรเกิน 55 
เปอร์เซนต์ถือเป็นจุด Break Even สําหรับปีนี &บริษัทฯแทบไม่ได้ลงทุนซื &อเครื
องจักรเลยเนื
องจาก
บริษัทฯจะมีการเตรียมกําลงัการผลิตไว้แล้ว ลกูค้าสามารถเลือกหาและซื &อได้เลย ตาม Road map 
ของสินค้ามีหลากหลาย บริษัทฯเตรียมกําลงัการผลิตไว้พร้อมแล้ว สําหรับปี 2557 นี &จะ utilize อย่าง
เดียว Capacity Break Even อยู่ที
ประมาณ 55 เปอร์เซนต์ของกําลงัการผลิตที
ติดตั &ง ซึ
งเป็นตวัเลข
ใช้ในการประมาณคร่าวๆเท่านั &น สําหรับการบริหารงาน 
 
4. นายอัษฎางค์ ประดิษฐาน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะและสอบถามในประเด็นต่างๆ 

สรุปได้ดงันี & 
4.1 บริษัทฯมีการบริหารจดัการอย่างไรในเรื
องต้นทนุเพื
อให้เกิดความยั
งยืนในการดําเนินธุรกิจ 
 ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กล่าวว่า เรื
องการบริหารจัดการลดต้นทุน บริษัทฯได้นํา Lean 
Concept มาใช้เมื
อกลางปีที
แล้ว ปัจจุบันก็ยังดําเนินการอย่างต่อเนื
อง ทําให้การทํางานต่างๆมี
ประสิทธิภาพมากขึ &น ลดกิจกรรมที
ไมส่ร้างมลูคา่เพิ
มพอสมควร ปีนี &จะเห็นผลชดัเจน  
 
4.2  บริษัทฯมีการมองตวัเอง และเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร Benchmark ของบริษัทฯเป็น
อย่างไร คู่แข่งเป็นอย่างไร บริษัทฯมี Core competency อย่างไร ที
คู่แข่งไม่มี และนําตรงนี &มาเป็น
จดุแข็งในการแข่งขนัอย่างไร 
 นายพลศักดิE เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า บริษัทฯได้เปรียบเทียบกับบริษัทในต่างประเทศ 
สืบเนื
องจากในประเทศไทยมีเพียงบริษัทเดียว ที
มี Business Model คล้ายคลึงกับบริษัทฯ  ซึ
ง
บริษัทฯ มองว่าจะทําอย่างไรให้บริษัทฯเติบโตเทียบเท่ากับบริษัทรายนี &ได้ จึงขออธิบายเป็นภาพ
ง่ายๆวา่ รายได้สว่นใหญ่ของบริษัทฯ เกือบ 80 เปอร์เซนต์เกี
ยวข้องกบัวตัถุดิบเป็นหลกั หากบริษัทฯ
ต้องการมองในด้านการบริหารจัดการที
สะท้อนความเป็นจริงได้ บริษัทฯต้องพิจารณาในรูป
มลูคา่เพิ
ม (Value Added)  โดยดงึคา่วตัถดิุบออกไป ซึ
งจะพบวา่กลุม่ผลิตภณัฑ์ IC Packaging จะ
มี มลูคา่เพิ
ม (Value Added)   ที
มากกวา่กลุม่อื
น  
 
4.3  บริษัทฯมีนวตักรรม ในการลดต้นทนุ และสร้างมลูคา่เพิ
มในสินค้าปัจจบุนัที
บริษัทฯผลิตอย่างไร 

นายพลศกัดิE เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ บริษัทฯมองนวตักรรม โดยเพิ
มมลูคา่เพิ
ม (Value 
Added) เช่นการผลิตสินค้า Set top box จะทําให้บริษัทฯได้รับสว่นตา่ง หรือกําไรจากค่าการจดัหา
วตัถดิุบ ซึ
งบริษัทฯกําลงัพยายามสร้างมลูคา่เพิ
มให้เกิดขึ &นจากสินค้านี &และอื
นๆพร้อมกนัไปด้วย 
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4.4  เสนอแนะวา่ จากโครงสร้างรายได้ตามมลูคา่เพิ
มของบริษัทฯ เห็นวา่ กลุม่ผลิตภณัฑ์ MMA และ
กลุ่ม Others นั &น ถ้าบริษัทฯมียอดขายเท่าใด รายได้ก็จะเป็นครึ
งหนึ
งเสมอ ฉะนั &นจึงเสนอแนะให้
บริษัทฯให้ความสนใจกบักลุ่มผลิตภณัฑ์ MMA และกลุ่ม IC Packaging เพราะถ้าเพิ
มยอดขายที
 2 
กลุม่นี &ได้ บริษัทฯจะมีกําไรทนัที 

 
5.นายสถติย์ ธรรมสวยดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะและสอบถามในประเดน็ตา่งๆ 
 สรุปได้ดงันี & 
5.1  เสนอแนะวา่ บริษัทฯควรจะไปร่วมงาน Opportunity Day บ้าง  
5.2  เสนอแนะวา่ เรื
องการให้ข้อมลูทางการเงิน บริษัทฯควรเขียนในรายงานประจําปี หรือแจ้งให้นกั 
       ลงทนุทราบ ถ้ามีรายการใดที
มีนยัสําคญั  
 นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นที
แนะนํา บริษัทฯได้กําหนดเข้า
ร่วมกิจกรรม Opportunity Day ในปีนี & 2 ครั &ง คือประมาณไตรมาสที
 2 และไตรมาสที
 4 ของปี  

 
 

เมื
อที
ประชมุไมมี่ข้อซกัถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานฯกลา่วปิดการ
ประชมุ ประธานฯได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที
สละเวลามาร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุการดําเนินงาน 
ของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมื
อเวลา 16.00 น. 
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ลงชื
อ         -ลงลายมือชื�อ-                    บนัทกึรายงาน 
                 (นายยรรยงค์  สวสัดิE) 
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