
 
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 
ของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที0 
 ประชมุเมื
อวนัจนัทร์ที
 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั &น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั
น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี
 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
เริ0มการประชุม 
 นางกลุกนิษฐ คําศิริวชัรา ที
ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ที
เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 และแจ้งให้ที
ประชมุทราบวา่ บดันี & มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมทั &งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั &งสิ &น 174 ราย ถือหุ้ นรวมทั &งสิ &น 212,678,841 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 
50.8512 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายแล้วทั &งหมดของบริษัทฯ จํานวน 418,237,983 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิดการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ
มขึ &นจึงรวมเป็น
จํานวนทั &งสิ &น 206 รายถือหุ้นรวมทั &งสิ &น 214,270,749 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 51.2318 ของจํานวนหุ้ นที
จําหน่ายแล้ว
ทั &งหมดของบริษัทฯ) 

นายยรรยงค์ สวัสดิJ เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ สอบบัญชี ที
ปรึกษา
กฎหมายอิสระ และที
ปรึกษาของบริษัทฯ ที
เข้าร่วมประชมุ ดงันี &  

 
กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ จํานวน 7 ทา่น  
1. นายสมนกึ ไชยกุล                     ประธานกรรมการ 
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี
ยงและ

รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร (สายงานการจดัการวตัถดุิบ) 
3. นายประสาท ยนิูพนัธ์ุ กรรมการ 
4. นางพูนพรรณ ไชยกลุ กรรมการ 
5. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

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

ค่าตอบแทน 
7. รศ.ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี
ยง 
 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ที0จะทาํหน้าที0นําเสนอข้อมลู เข้าร่วมประชมุจํานวน 4 ทา่น 
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 1.  นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 
2. ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช   กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร(สายงานปฏบิตัิการ 
    และพฒันา) 

 3. นายทดัธีร์ ขยิ
ม  รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร (สายงานการพฒันาธรุกิจ) 
 4. นายวิทยา ยศประพนัธ์  ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน-บญัช ี
 

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

 
ที0ปรึกษาจากบริษัท ดเีอส พรูเดนเชยีล แมเนจเม้นท์ จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 1 ทา่น  
1. นายชยัพร โยคาวจร 
 
ที0ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สาํนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จาํกดั เข้าร่วมประชมุจํานวน  
2 ท่าน 
1. นางกลุกนิษฐ คําศิริวชัรา  
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา 
 
เจ้าหน้าที0จากบริษัท อินเวนท์เทค ซสิเท็มส์ (ประเทศไทย) จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 2 ทา่น 
1.  นายสวุรรณ เต็มวิริยะกลุ 
2.  นายกิตติJธเนศ  เธียรวราวฒัน์ 
 
บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ทําการตรวจสอบการลงทะเบียนของ

ผู้ถือหุ้นและตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียงร่วมกบัที
ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั &น เลขานกุารบริษัทฯ 
กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกลุ ประธานกรรมการ ซึ
งเป็นประธานในที
ประชมุกล่าวเปิดการประชมุ โดยนายสมนึก 
ไชยกลุ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที
เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 และกล่าวเปิดการประชุม 
จากนั &นได้มอบหมายให้ นางกลุกนิษฐ คําศิริวชัรา ที
ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการประชมุตาม
วาระการประชมุ และก่อนเริ
มดําเนินการประชมุ นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชี &แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้
ถือหุ้นทราบสรุปได้ดงัตอ่ไปนี & 
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1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันั &น ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นที
ถือ
อยูห่รือรับมอบฉนัทะมา 

2.  ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนั &น ทั &งนี & ในการประชมุผู้ ถือหุ้น
ครั &งนี &ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด 

3.  ในระหว่างการประชุมผู้ ดําเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดําเนินการประชมุจะสรุปวาระนั &นๆ ว่าผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น 
เอกฉันท์อนุมัติตามที
เสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ ดําเนินการประชุมจะขอให้ผู้ ที
ประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที
ได้แจกให้ในขณะที
ลงทะเบียนโดยกาเครื
องหมายถกู � ลงใน
กรอบสี
เหลี
ยมในชอ่งที
ต้องการในบตัรลงคะแนนเสียงที
แจกให้และขอให้ชมูือขึ &น เพื
อให้พนกังานของบริษัทฯ เก็บบตัรมา
นบัคะแนน สําหรับผู้ ที
ไมค่ดัค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือวา่อนมุตัิตามวาระที
เสนอและไมต้่องลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสยีงที
ไมเ่ห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั &น หกัออกจากจํานวนเสียงทั &งหมดที
เข้าร่วม
ประชมุหรือออกเสียงลงคะแนน เพื
อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

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

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

6. ผู้ดําเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที
ประชมุทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน
เสียงที
นบัได้จะเป็นคะแนนเสียงที
รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที
เข้าประชมุทั &งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดย
ในแตล่ะวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนั &นๆ 

7.  มติของที
ประชมุผู้ถือหุ้นครั &งนี & ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี & 
- วาระที
 1 วาระที
 3 ถึงวาระที
 5 และวาระที
 7 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทั &งหมดของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

- วาระที
  6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ
ากว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั &งหมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุ 

- วาระที
 2  เป็นวาระแจ้งเพื
อทราบจงึไมต้่องลงมติ  
8.  กรณีที
ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ
มเตมิในแตล่ะวาระ โปรดแจ้งชื
อและนามสกลุ เพื
อเป็นข้อมลู

ให้บริษัทฯ 
หลงัจากนั &น ผู้ ดําเนินการประชมุ กลา่วดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี & 
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วาระที0 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 
 

 ผู้ ดําเนินการประชมุ กลา่วว่า บริษัทฯ ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื
อวนัที
 
28 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯได้จดัส่งสําเนารายงานการประชมุ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชมุแล้ว รายละเอียดตามสิ
งที
ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชมุดงักล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 
วนันับแต่วนัประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที
กฎหมายกําหนด รวมทั &งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั &นได้เปิดโอกาสให้
ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว  

   เมื
อไมมี่ผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชมุดงักล่าวและไม่มีการซกัถาม
อยา่งใด ผู้ดําเนินการประชมุเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
   มติที0ประชุม ที
ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื
อ

วนัที
 28 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี & 

  
เห็นด้วย 214,008,931 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
 

ผู้ดําเนินการประชมุ ขอให้ที
ประชมุพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที
ได้
เสนอไว้ในรายงานประจําปี 2557 และกล่าวเรียนเชิญ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธาน
เจ้าหน้าที
บริหาร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ที
ประชมุรับทราบ  

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที
  กล่าวว่า เนื &อหาในการนําเสนอมี
สาระสําคญั 4 เรื
องดงันี &        
1) 2014 Performance Review 
2) 2015 Vision/Strategy 
3) Changes in STARS 
4) Q&A 
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Performance Review (รายงานผลประกอบการ (Operating Performance) ปี 2557) 
ผลประกอบการของบริษทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sale and Service Revenue: ยอดขายในปี 2557 ทั &งปีบริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที
 
ประมาณ 8,992 ล้านบาท เมื
อเปรียบเทียบกบัปี 2556 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที
 ประมาณ 7,651
ล้านบาท เพิ
มขึ &น 1,341 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Value Added (VA): มลูคา่เพิ
มของบริษัทฯในปี 2557 เพิ
มขึ &นประมาณ 178 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 31 เมื
อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน 
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Gross profit: สําหรับปี 2557 บริษัทฯมีขาดทุนขั &นต้นจากผลประกอบการ (Operating Performance) 
ประมาณ 60 ล้านบาท ทั &งนี &บริษัทฯมีขาดทนุขั &นต้นจากผลประกอบการ (Operating Performance) ลดลงจากปี 2556 
ที
มีผลขาดทนุขั &นต้นจากผลประกอบการ (Operating Performance) อยูที่
ประมาณ 89 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทฯมผีล
การดําเนินงานที
ดีขึ &น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Net profit/ Loss: สําหรับปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิจากผลประกอบการ (Operating Performance) 
ประมาณ 189 ล้านบาท ทั &งนี &บริษัทฯมขีาดทนุสทุธิจากผลประกอบการ (Operating Performance) ลดลงจากปี 2556 
ที
มีผลขาดทนุสทุธิจากผลประกอบการ (Operating Performance) อยูที่
ประมาณ 298 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทฯมีผล
การดําเนินงานที
ดีขึ &น และคาดวา่บริษัทฯจะมกํีาไรสทุธิในปีถดัไป 
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EBITDA: ตวัเลข EBITDA มีการปรับตวัดีขึ &นมาก สําหรับปี 2557 อยูที่
ประมาณ 173 ล้านบาท เหตเุพราะ
บริษัทฯมผีลประกอบการที
ดีขึ &น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vision and Core Value 
 
Our Mission (พนัธกจิ) 

นายพีระพล วไิลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ Stakeholder ที
สําคญัของบริษัทฯ ประกอบด้วย ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และ
พนกังาน โดยทั &งสาม Stakeholder ผกูกนัด้วยความไว้วางใจ (Trust)  
 
Our Vision (วสิัยทัศน์)  
 “เราจะเป็นบริษัทที
มีการเจริญเติบโต และสร้างผลกําไรอยา่งยั
งยืน โดยการให้บริการและผลติสินค้าที
ให้
ความพอใจระดบัห้าดาวแก่ลกูค้า โดยใช้พนกังานที
มทีกัษะสงูและสิ
งอํานวยการผลิตระดบัโลก” 

 
Our Core Value (ค่านิยม) มี 4 ค่านิยมดังนี c 

Customer focus   ลกูค้าเป็นหนึ
ง 
Cost awareness   คํานึงต้นทนุ 
Cross functional teamwork ร่วมกนัทํางาน 
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Creativity       สร้างสรรค์สิ
งใหม ่
“DO IT RIGHT & DO IT NOW” 

 
2015 Key Strategy  
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategy (กลยุทธ์) มี 3 กลยุทธ์ดงันี c 
 

1. Cost reduction to maximize profit of current products (ลดต้นทนุเพื
อเพิ
มกําไรในสินค้าปัจจบุนั) 
2. Increase volume of current customers for better utilization (เพิ
มยอดการสั
งซื &อของลกูค้าปัจจบุนั เพื
อใช้
กําลงัการผลิตให้ดขีึ &น) 

3. Diversify our services, products and customers (เพิ
มความหลากหลายของบริการ , สินค้า และลกูค้าของ
บริษัทฯ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์แรก Cost Reduction: Do our HOMEWORK 
      บริษัทฯมโีครงการ Cost Saving ถ้าทั &งโครงการประสบความสําเร็จ คาดว่าจะสามารถประหยดัได้เป็นจํานวน
มาก ทั &งนี &บริษัทฯได้เริ
มโครงการนี &มาตั &งแตป่ลายปี 2557 แล้ว และในปี 2558 ยงัคงดําเนินโครงการนี &อยา่งตอ่เนื
อง 
 
ตวัอยา่งโครงการ Cost Reduction ของบริษัทฯ ที
เป็นโครงการใหญ่ ได้แก ่
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Alternate/ Control/Improve Direct & Indirect Material: เป็นโครงการหา alternative source ใหมเ่พิ
มทั &ง second 
source และ third source  
Productivity improvement: เป็นการนําเทคนิคการผลิต เพื
อเพิ
มประสิทธิภาพการผลิต ซึ
งบริษัทฯได้นํามาใช้ทั &ง 
OEE , Lean , Line balancing เป็นต้น 
Utility cost: เป็นการลดคา่นํ &า คา่ไฟฟ้า คา่สาธารณูปโภคตา่งๆ  
Other factory overhead: เป็นการลดค่าโสหุ้ยการผลิตตา่งๆ ทั &งทางตรง และทางอ้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที0สอง More Loading: Work with current good customers  
การเพิ
ม Loading สําหรับกลุม่ผลิตภณัฑ์ปัจจบุนั 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ MMA: สําหรับปี 2557 ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑ์ MMA เพิ
มขึ &นโดยเฉพาะในไตรมาสที
 3 และ 4
สําหรับ ปี 2558 นี &คาดวา่จะได้ยอดขายที
ใกล้เคียงประมาณการ  
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Standard IC Turnkey& Assembly Only:  กลุ่มผลิตภณัฑ์นี & สําหรับปี 2558 มีแนวโน้มเพิ
มขึ &นกว่า
ปี 2557   
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กลยุทธ์ที0สาม Diversify Services, Products and Customers 
 การ diversify ธรุกิจ และลกูค้า บริษัทฯกําหนดธุรกิจใหม่ และลกูค้าใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะเลือกทํา
ธุรกิจที
เป็น High Value Added ผลิตสินค้าที
มีกําไรที
เหมาะสม บริษัทฯ พยายามจะผลิตสินค้าที
ใช้ High skill to 
produce เนื
องจากคูแ่ข่งขนัน้อย และคู่แขง่ขนัจะเข้ามาผลิตแข่งยาก สําหรับลกูค้า บริษัทฯจะเลือกลกูค้าที
มีศกัยภาพ
มีคําสั
งผลติปริมาณมากในตลาดแล้ว โดยบริษัทฯเสนอตวัเป็นผู้ผลิตแบบ Turnkey  
 
New Project  
 
โครงการที0 1 Touch Sensor for Notebook & Smart Phone 
Touch Sensor สําหรับ Notebook และ Smart Phone ใช้สแกนผ่านนิ &วมือ ซึ
งเป็นเทคโนโลยีใหม ่
โครงการที0 2 Life Style Camera 
 ขณะนี &เป็น Pre-production แล้ว เป็นกล้องวีดีโอ 360 องศา มองเห็นรอบทิศทาง 360 องศา จะ spring 
Launch ในเดือนเมษายน 2558 นี & ซึ
งใช้พนกังานจํานวนน้อยในการผลิต ซึ
งบริษัทฯมองว่าเป็นผลิตภณัฑ์ตวัใหม่ที

สามารถสร้างมลูคา่เพิ
มให้กบับริษัทฯได้  
โครงการที0 3 Optical Devices and Active Optical Micro Assembly 
 บริษัทฯ ได้ร่วมเป็น partner กบั ลกูค้ารายหนึ
ง เพื
อร่วมพฒันาทางด้านเทคนิคของผลิตภณัฑ์   
สําหรับ Optical Module จะเป็นกล่อง PDM และ LDM และ Active Optical Micro Assembly จะเป็นอปุกรณ์ตวัเล็ก
ที
บริษัทฯคาดวา่จะผลิตในไตรมาสที
 4 ปี 2558 
โครงการที0 4 Infrared Camera Module   
 บริษัทฯ จะผลิตกล้อง Infrared camera module ให้กบัลกูค้ารายหนึ
ง โดยกล้องนี &มีขนาดเท่าปลายดินสอ จะ
นํามาติดด้านหลังโทรศัพท์มือถือเป็น infrared scan ช่วงเวลากลางคืนจะเห็นเป็นคลื
นแสง มีประโยชน์ในเชิง
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อตุสาหกรรม ซึ
งบริษัทฯคาดหวงัว่าจะได้ RFQ (Request For Quotation) ในไตรมาสที
 2 ปี 2558 นี & และเริ
มผลิตได้ใน
ไตรมาสที
 4 ปี 2558  
โครงการที0 5 Power Amplifier IC 

เริ
มโครงการแล้ว คาดวา่จะผลิตในไตรมาสที
 4 ปี 2558  
โครงการที0 6 Bike Computer   

เริ
มโครงการแล้ว คาดวา่จะผลิตในไตรมาสที
 3-4 ปี 2558 
โครงการที0 7 Set Top Box  
 สําหรับกลอ่ง Set Top Box บริษัทฯผลิตไปแล้ว ในไตรมาสที
 1 และคาดวา่จะผลิตเพิ
มในไตรมาสที
 2 นี & 
โครงการที0 8 Headset for high noise environment  

โครงการ Headset for high noise environment กําลงัอยูใ่นชว่งพฒันาผลิตภณัฑ์ คาดวา่จะผลิตในไตรมาส
ที
 4 ปี 2558 
 
New Project Strategy 
 
 
 

 
 

 
 

  
สําหรับปี 2558 และในปีถดัๆ ไป บริษัทฯจะเน้นผลิตสนิค้าที
มีความแตกตา่งจากเดิม มHีigh Value added และมีอายุ
ของผลิตภณัฑ์ที
ยาวนาน  
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หลงัจากนั &น นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ได้รายงาน 2015 Changes in STARS เพื
อให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบ ความเปลี
ยนแปลงที
จะเกิดขึ &นในบริษัทฯ และการเติบโตพัฒนาเพิ
มศกัยภาพ โดยเน้นถึงความ
รับผิดชอบตอ่ Stakeholder ของบริษัทฯ ดงันี & 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หลังจากจบการรายงานผู้ดําเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที
ประชุมรับทราบรายงานของ
คณะกรรมการเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามที
ประธานเจ้าหน้าที

บริหารได้นําเสนอ   

 
   มติที0ประชุม ที
ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี
ยวกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
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วาระที0 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิ cนสุดวันที0 31 ธันวาคม 
2557 และรายงานของผู้สอบบญัช ี

 
นายวิทยา ยศประพนัธ์ ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน-บญัชี รายงานว่าตามที
บริษัทฯได้

จดัส่งรายงานประจําปี ซึ
งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน รวมทั &ง
รายงานของผู้สอบบญัชีไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั &น รายละเอียด
ของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนรวมทั &งรายงานของผู้สอบบญัชี ตามที
ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2557 หน้า 85-126 โดยผลประกอบการในปี 2557 จากงบเฉพาะกิจการ และงบ
การเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สรุปได้ดงันี &   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สินทรัพย์รวม 3,513 3,508 ล้านบาท 
หนี &สินรวม 1,714 1,602 ล้านบาท 
รายได้รวม 9,158 9,099 ล้านบาท 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (116) (95) ล้านบาท 
อตัราส่วนกําไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น (0.265) (0.227) บาท/หุ้น 

   
   ผู้ ดําเนินการประชมุ เสนอให้ที
ประชมุพิจารณาอนมุตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร

ขาดทนุสําหรับปีสิ &นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี  
    
   มติที0ประชุม ที
ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี

สิ &นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี & 

 
เห็นด้วย 214,180,124 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 4 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2557  

  ผู้ ดําเนินการประชมุ กลา่ววา่ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ &นสดุ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 
บริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ขาดทนุ) สทุธิประมาณ (116) ล้านบาท และบริษัทฯ ยงัคงมีขาดทุน
สะสมคงเหลืออยู ่ตามกฎหมายบริษัทฯ จงึไมส่ามารถจา่ยเงนิปันผลได้ ดงันั &นคณะกรรมการบริษัทฯ
มีความเห็นวา่ สมควรงดจา่ยเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 
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  ผู้ ดําเนินการประชุม เสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานของปี 2557 ตามที
เสนอ  และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออก
เสียง หรือไม ่เมื
อไมม่จีงึประกาศผลคะแนน 

 
    มติที0ประชุม ที
ประชมุมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ของปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี & 
เห็นด้วย 214,180,124 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั cงกรรมการแทนกรรมการที0ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

 ผู้ ดําเนินการประชมุ กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ
งในสามของจํานวน
กรรมการทั &งหมด ซึ
งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 นี & มีกรรมการที
ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ทา่น ดงันี &  
1. นาย สมนกึ ไชยกลุ  กรรมการ 
2. นาย พลศกัดิJ เลิศพฒุิภิญโญ กรรมการ  
3. นาย โตรุ อชูิโนะ   กรรมการ 
4. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   

 
  ทั &งนี & เนื
องจากนาย พลศกัดิJ เลิศพุฒิภิญโญ และนาย โตรุ อูชิโนะ กรรมการที
ครบกําหนดออก
ตามวาระในครั &งนี &ไม่ประสงค์จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ซึ
งคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการจํานวนที
เหลือ 9 ท่านนั &นมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
บริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่ได้ทําการเสนอชื
อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการทั &ง 2 ท่านที
ไม่ประสงค์จะดํารงตําแหน่งต่อ ดงันั &นกรรมการของบริษัทฯ จะมีจํานวน 9 
ท่านจากเดิมจํานวน 11 ทา่น  

 
โดยที
ประชมุคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาแตง่ตั &ง  
1. นาย สมนึก ไชยกลุ   กรรมการ 
2. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ
ง โดยกรรมการทั &ง 2 ท่านเป็น
ผู้ทรงคณุวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวตัิการ
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ทํางานที
โปร่งใส ทั &งได้ปฎิบตัิงานในตําแหน่งหน้าที
ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา จงึได้มีมติให้เสนอตอ่ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นให้แต่งตั &งกรรมการทั &ง 2 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ 

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

  ในวาระนี &จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลงคะแนนเลือกตั &งกรรมการเป็นรายบคุคลในบตัร
ลงคะแนน 

ผู้ ดําเนินการประชมุจงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาแตง่ตั &งกรรมการแทนกรรมการที
ครบ
กําหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคลไป 

 
   มติที0ประชุม ที
ประชมุมีมตพิิจารณาแตง่ตั &งกรรมการแทนกรรมการที
ครบกําหนดออกตาม

วาระ ดงันี & 
(1) นาย สมนึก ไชยกุล ได้รับเลือกตั &งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 214,180,124 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
 

 (2) รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ได้รับเลือกตั &งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 214,180,124 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 
 
  ผู้ดําเนินการประชุม กล่าวว่าที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนที
เสนอให้คงอตัราคา่ตอบแทนกรรมการไว้ในอตัราเดิม และเห็น
ควรเสนอให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยให้คงอัตราเดิมตามที
ที

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ได้มมีติอนมุตัไิว้  

  รายละเอียดเป็นไปตามที
ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุที
ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
และตามที
ปรากฏในสไลด์ ดงันี & 
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 ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน  
(บาท/คน/เดอืน) 

เบี cยประชุม  
(บาท/คน/ครัcง) 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 36,000 5,000 

กรรมการ 30,000 5,000 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 
คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง 
(เฉพาะที
มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

 
ผู้ดําเนินการประชุม จึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 

2558 ตามที
ได้นําเสนอ และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม ่
เมื
อไมมี่จงึประกาศผลคะแนน 

        
  มติที0ประชุม ที
ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 

2558 ตามที
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมา
ประชมุ ดงันี & 
เห็นด้วย 214,240,124 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั cงผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ีประจาํปี 2558 
 
   ผู้ดําเนินการประชมุ กล่าวว่า เพื
อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

จึงได้มีมติให้เสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั &งผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชี 2558 และ
กําหนดคา่ตอบแทนสําหรับผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แตง่ตั &ง 
นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที
 4501 และ/หรือนางสาววิสสตุา จริยธนากร           
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที
 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที
 
5313 แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2558 ซึ
งผู้สอบบญัชี
ดงักล่าวจะตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ
งมีอํานาจในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั &งงบการเงินรวม และในกรณีที
ผู้สอบ
บัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที
ได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ มี
อํานาจแต่งตั &งผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคนอื
นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที
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แทนได้ ทั &งนี &ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ที
เกี
ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2558 ของบริษัทฯเป็นจํานวน 1,535,000 บาท เพิ
มขึ &น
จากปี 2557 จํานวน 40,000 บาท เนื
องจากคา่สอบบญัชีของบริษัทฯมอีตัราคงที
มาเป็นระยะเวลา 3 
ปีแล้ว และในปี 2558 มีมาตรฐานการบญัชีประกาศใช้เพิ
มขึ &น ทําให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯมีงาน
ส่วนเพิ
ม ดงันั &นคา่สอบบญัชีปี 2558 จงึมีอตัราสงูขึ &นดงัที
กลา่วข้างต้น และขอแจ้งเพื
อทราบค่าสอบ
บญัชีของบริษัทยอ่ยรวมเป็นเงนิจํานวน 305,000 บาท  

 
รายการ ปี 2558 ปี 2557 

- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 1,535,000 1,495,000 

 
 

เพิ0มขึ cนจากปี 2557 จาํนวน 
40,000 บาท 

- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส (STARS USA) 105,000 105,000 

- การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE) 50,000 50,000 
- การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID) 150,000 150,000 

รวม 305,000 305,000 

 
ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาและกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี

ประจําปี 2558 ตามที
ได้นําเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออก
เสียง หรือไม ่เมื
อไมม่จีงึประกาศผลคะแนน              

 
    มติที0ประชุม ที
ประชมุมีมติอนุมติัแต่งตั &งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประจําปี 2558 ตามที
ได้นําเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี & 
เห็นด้วย 214,240,124 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที0 8 พจิารณาเรื0องอื0นๆ (ถ้ามี)  
  

ประธานในที
ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัต่างๆ โดยกรรมการและ
ผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามในเรื
องตา่งๆ สรุปได้ดงันี &  

   
การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
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1. นางสุนิสา โสมาภา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในประเด็น
ตา่งๆ สรุปได้ดงันี & 

1.1 สอบถามเรื
องประเด็นการบริหารจดัการ การกํากบัดแูลกิจการที
ดีกบัโครงการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั
น ซึ
งสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกบัองค์กรชั &นนําทําการ
ขบัเคลื
อนกันมาตั &งแต่ปีที
แล้ว ซึ
งขอชื
นชมบริษัทฯที
ได้มีการเขียนเป็นแนวทางไว้บ้างแล้วใน
รายงานประจําปี 2557 ของบริษัทฯในหน้าที
 32  จงึขอสอบถามว่า บริษัทฯจะมีนโยบายในการ
เข้าร่วมอย่างไร เพราะทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยากเรียนเชิญบริษัทฯเข้าร่วมด้วย เพื
อ
เป็นการยกระดบัตลาดทนุไทย 

 นายสมนึก ไชยกลุ กลา่ววา่ บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาเนื &อหาของเอกสาร เนื
องจากมี
เนื &อหาจํานวนมาก และต้องพิจารณาโดยละเอียด  
 
2. นายสถิตย์ ธรรมสวยด ีผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี & 
2.1  ตามที
ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร นําเสนอแผนงานเรื
อง Cost reduction หลายเรื
อง สอบถามว่า 
ได้กําหนด Target ในการลดไว้ที
ประมาณกี
เปอร์เซนต์ 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯได้ตั &ง Target ไว้เป็นจํานวนเงิน และกําลงั
ดําเนินการตามเป้าหมายที
ได้กําหนดไว้ และมอบหมายให้ฝ่ายบญัช-ีการเงนิ ทําการตรวจสอบแตล่ะ
โครงการ 
2.2   New Product ที
นําเสนอนั &น ได้มีการทําสญัญา หรือมีการยืนยนั Due Date กับลกูค้าในการ
ผลิตหรือไม ่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า การผลิตเป็นไปตามที
นําเสนอให้ทราบ 
2.3 ในปี 2558 นี & New Product จะทํารายได้ประมาณเท่าไร 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า ยงัมีความไมแ่น่นอน สาํหรับ New Product อยู ่
พอสมควร เนื
องจากลกูค้ายงัประมาณการยอดคําสั
งผลิตที
แน่นอนให้กบับริษัทฯไม่ได้ ประกอบกบั 
คําสั
งผลิตมีความผันผวนยอดอาจจะสูงหรือตํ
ากว่ายอด projection ที
ตั &งไว้ ทั &งในไตรมาสที
 4 ปี 
2558 นี & ถือเป็นไตรมาสที
สําคญัโดยเฉพาะส่วนของ Value Added (VA) คงจะสงูเมื
อเทียบกบั VA 
ในปัจจบุนั สําหรับปีหน้าบริษัทฯคงจะสามารถให้ความแม่นยําทางตวัเลขสําหรับ New Product ได้
มากขึ &นหากมกีารผลิตแล้ว 
2.4 New Product จะมี Margin สงูกวา่ Product เดิมกี
เปอร์เซนต์ 
  นายพีระพงศ์ วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ New Product ที
บริษัทฯจะผลิตนั &น ต้องอยูใ่น 

 Strategy Product ที
บริษัทฯพิจารณาแล้วว่าจะให้ Profit Margin ที
สมเหตสุมผล  
 2.5 ต้องลงทนุในเครื
องจกัร และบคุลากรเพิ
มหรือไม ่และ Cash flow ของบริษัทฯเพียงพอหรือไม ่

 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า บริษัทฯมสีภาพคลอ่งเพียงพอ ไมม่ีปัญหาด้าน 
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 เงินทนุ เพราะผลประกอบการของบริษัทฯดีขึ &นเรื
อยๆ สําหรับเครื
องจกัร บริษัทฯจะลงทนุน้อยมาก  
เนื
องจากสามารถใช้เครื
องจกัรเดิมที
มีอยู่ในการผลิตได้ บริษัทฯระมดัระวงัเรื
องการลงทุนเป็นอย่าง
มาก  ทั &งนี &บริษัทฯจะเลือกผลิต Product ที
ใช้เครื
องจกัรที
บริษัทฯมีอยูแ่ล้วทําการผลิต 
  

3. นายจริพงษ์ เอกพานิช ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี & 
 3.1  Utilization อยู่ที
ประมาณกี
เปอร์เซนต์ เนื
องจากเห็นว่าได้มีการประกาศรับสมคัรพนกังาน
เพิ
มเติมตอนเดือนธนัวาคม 2557 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า MMA อยู่ที
ประมาณร้อยละ 80 และ IC Packaging 
อยูที่
ประมาณร้อยละ 70 
3.2   ในอนาคตบริษัทยอ่ย เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี
 จะทํากิจการตอ่หรือไม ่
 นายสมนึก ไชยกลุ กล่าวว่า บริษัทฯจะดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯแม่ให้แข็งแรงก่อน จึง
จะไปลงทนุทําธุรกิจด้านพลงังาน  
 

เมื
อที
ประชมุไมม่ีข้อซกัถามอยา่งใดอีก ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชญิประธานฯกลา่วปิดการ
ประชมุ ประธานฯได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที
สละเวลามาร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุการดําเนินงาน 
ของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชมุเมื
อเวลา 15.00 น. 

 
 
 
 

   ลงชื
อ      -ลงลายมือชื�อ-           ประธานกรรมการและประธานที
ประชมุ 
                    (นายสมนึก ไชยกลุ) 

 
 
ลงชื
อ          -ลงลายมือชื�อ-        บนัทึกรายงาน 
                 (นายยรรยงค์  สวสัดิJ) 
                   เลขานกุารบริษัทฯ 


