
 
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 
 ประชมุเมื่อวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวีนสั ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ ด าเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชมุได้ เน่ืองจากป่วยเป็นไข้หวดัใหญ่ ตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทฯ ในกรณีท่ีบริษัทฯไมม่ีรองประธาน
กรรมการ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเลือกผู้ ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่ง เป็นประธานในท่ีประชุม  ในการนี ้นายยรรยงค์ สวสัด์ิ    
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เสนอให้ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้าน
ซพัพลายเชน ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมในวนันี ้และสอบถามว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะคดัค้านหรือไม ่ถ้าไมม่ีถือวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ ท าหน้าท่ีประธานในท่ี
ประชุมในวนันี ้และกลา่วว่า ณ บดันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 108 ราย ถือ
หุ้นรวมทัง้สิน้ 438,675,534 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 52.4431 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 
836,475,966 หุ้ น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิดการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพ่ิมขึน้จึงรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 139 ราย  ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 467,375,156 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 55.8741 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ)  
 

นายยรรยงค์ สวัสด์ิ เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัทฯ ผู้ บริหาร ผู้ สอบบัญชี ท่ีปรึกษา
กฎหมายอิสระ และท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 
กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ จ านวน 6 ท่าน  

   
1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง 

และประธานเจ้าหน้าที่ด้านซพัพลายเชน 
2. นายประสาท ยนูิพนัธุ์ กรรมการ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นางพนูพรรณ ไชยกลุ กรรมการ และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

  

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107545000098 

 STARS MICROELECTRONICS. (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

Bang Pa-In Industrial Estate, EPZ, 605-606 Moo 2, Tambol Klong Jig, 

Amphur Bang Pa-In, Ayutthaya 13160, Thailand. 
     Tel  : + 66 35  258-555  

     Fax : + 66 35  258-914 
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4. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

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

6. ศาสตราจารย์  ดร.ก าพล ปัญญา
โกเมศ  

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง 
 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะท าหน้าที่น าเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชมุจ านวน 7 ท่าน 
 1.  นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2.  นายยรรยงค์ สวสัด์ิ   ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและการบริหาร 
3.  นายทดัธีร์ ขย่ิม  ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการพฒันาธุรกิจ 
4.  นายชยัณรงค์ นิมมานเทวินทร์ ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการปฏิบตัิการและพฒันา 
5.  นายวิจะยะ กลิ่นเกษร  ผู้อ านวยการอาวโุส (ฝ่ายบญัชีและการเงิน) 
6.  นายกรทกัษ์ วีรเดชะ  ผู้อ านวยการ (ฝ่ายการเงิน) 
7.  นางสาวสนุนัท์ วงศ์มทุธาวณิชย์ ผู้อ านวยการ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)  

  
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน  2 ท่าน 
1.  นางสาวพชัรี ตนัติพิทกัษ์กลุ 
2.  นางสาวพณัณ์ชิตา ภวูฐานธีรวงศ์ 
ที่ปรึกษากฎหมายอสิระจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จ ากัด เข้าร่วมประชมุ 
จ านวน 2 ท่าน 
1.  นางสาวพรพิไล โกศลประภา  
2.  นางสาวมนนิรา ดา่นวิวฒัน์ 
ที่ปรึกษาด้านการเงนิ และ Compliance  
1. นายคเณศ ศรีศภุอรรถ 
ที่ปรึกษาด้านการเงนิ  
1. นางวิภาดา นนทะเปารยะ 

 
เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน 2 ท่าน 
1.   นางสาวเพลงพริตตา ค าพรม 
2.   นางสาวณฐัรุจา ศรีพุ่มไข่ 
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บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด เป็นผู้ท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและตรวจนับ
ผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ  จากนัน้ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญ นาย
พร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึง่เป็นประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562  และกล่าวเปิดการประชุม จากนัน้ได้มอบหมายให้ 
นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ด าเนินการประชมุตามวาระการประชมุ และก่อนเร่ิมด าเนินการประชมุ  นางสาวมน
นิรา ดา่นวิวฒัน์ ได้ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1.  การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีถือ
อยู่หรือรับมอบฉนัทะมา 

2.  ผู้ ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ ทัง้นีใ้นการประชุมผู้ ถือหุ้น
ในครัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด 

3.  ในระหว่างการประชุมผู้ ด าเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ผู้ด าเนินการประชุมจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่าผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น 
เอกฉันท์อนุมัติตามท่ีเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ ด าเนินการประชุมจะขอให้ผู้ ท่ีประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ในขณะท่ีลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมายถูก  ลงใน
กรอบสี่เหลี่ยมในช่องท่ีต้องการในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีแจกให้และขอให้ชูมือขึน้ เพ่ือให้พนกังานของบริษัทฯ เก็บบตัรมา
นบัคะแนน ส าหรับผู้ ท่ีไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสียง จะถือวา่อนมุตัิตามวาระท่ีเสนอและไมต้่องลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วม
ประชมุหรือออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

4.  ส าหรับผู้ ท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวา่ท่านอนมุตัิเห็นชอบในวาระนัน้ๆ  
5.  ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉนัทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ววา่เห็นชอบหรือคดัค้าน หรืองดออก

เสียงในใบมอบฉนัทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนจากใบมอบฉนัทะ
เพ่ือความสะดวกของผู้ เข้าร่วมประชมุ แตส่ าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะไมไ่ด้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนมาใน
หนงัสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วย
ตนเอง 

6.  ผู้ด าเนินการประชุมจะเป็นผู้ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน
เสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดย
ในแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 
7.  มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

- วาระท่ี 1, วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 ,วาระท่ี 7 ถึงวาระท่ี 9 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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- วาระท่ี  6 ต้องได้ รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั ง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

- วาระท่ี 2  เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ  
8.  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมในแตล่ะวาระ โปรดแจ้งช่ือและนามสกลุ เพ่ือเป็นข้อมลู 
    ให้บริษัทฯ 
 
               หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่วด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

 ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 
30 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดงักล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 
วนันับแต่วนัประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้
ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็การแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว  

   เม่ือไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดงักล่าวและไม่มีการซกัถาม
อย่างใด ผู้ด าเนินการประชมุเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อ

วนัท่ี 30 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

  
เห็นด้วย 449,932,034 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง   
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
 

ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานในท่ีประชุม รายงาน
ความคืบหน้าเก่ียวกับการจัดท าแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
รับทราบ 
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นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงาน ก.ล.ต. และ
สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทยซึง่สนบัสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจดัท าแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่  
โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ
แนวทางปฏิบตัิในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ และได้เผยแพร่เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 34 ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ 
ไมไ่ด้รับการร้องเรียนเร่ืองการกระท าผิดด้านการทจุริต หรือการกระท าผิดจริยธรรมใด 

 
จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯตามท่ีได้เสนอไว้ในรายงานประจ าปี 2561 และกล่าวเรียนเชิญ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ท่ีประชมุรับทราบ  

 
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวว่า เนือ้หาในการน าเสนอมี

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

 

 

 

 

 

 

 
1) 2018 Performance 
ส าหรับยอดขายปี 2018 เทียบกับปี 2017  ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2018 น้อยกว่าปี 2017 เล็กน้อย 
โดยมียอดขายอยู่ท่ีประมาณ 1,700 กว่าล้านบาท เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนและ
ค่าเงินบาท ทัง้นีผ้ลิตภัณฑ์ IC Packaging ลดลง แต่บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายในตลาดของ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีการเติบโตเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในส่วนของ Optics และ Box build /PCBA  จึงส่งผลท า
ให้ Gross Profit ของบริษัทฯ ดีขึน้ 
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ในไตรมาสท่ี 1 และ 2 ปี 2018 บริษัทฯ ยังมียอดขายไม่มากนัก เน่ืองจากตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ IC 
Packaging ยังลดลง  แต่ในช่วงไตรมาสท่ี 3 และ 4 รายได้ของบริษัทฯเพ่ิมสูงขึน้ประมาณ 30% จาก
ยอดขายของไตรมาสท่ี 1 และ 2 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังสามารถท าก าไรได้ในทุกไตรมาสในปี 2018 
โดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 4 ซึ่งมียอดขายมากท่ีสุดในรอบ  2 ปี จึงท าให้มีผลประกอบการของบริษัทฯ
คอ่นข้างดี ซึง่เป็นผลมาจากการเติบโตของผลิตภณัฑ์ในกลุม่ Optics และ Box build/PCBA  
 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2018 บริษัทฯมีลูกค้าใหม่ๆ ท่ีเร่ิมผลิตเป็น Production มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม Box Build/PCBA , 
Optics และ IC  ซึง่กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีกลา่วมานัน้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเพ่ิงเร่ิมในปี 2018 ซึง่ก็จะเป็นผลิตภณัฑ์
หลกัในปี 2019 ซึง่คาดวา่จะมีก าลงัการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ 
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บริษัทฯ ได้รับรางวลัจากลกูค้ารายหนึ่ง เป็นรางวลัท่ีลกูค้ามอบให้จากการท า Performance ท่ีดีในเร่ือง
ของ Quality, Delivery และ Technology สงูกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้พยายามท่ีจะลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทางด้านพลงังาน  เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นโรงงานผลิตชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ จะมีการใช้ไฟฟ้าสงูเพราะมีการผลิตในห้อง Clean Room ซึง่ก็ได้มีการท า Project ต่างๆ 
เพ่ือลดต้นทุนและส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวลั จากกระทรวงพลงังานและกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 
2018 ท่ีผ่านมา 
 
 
 
 

 

 

 

 

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองในหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาพนักงาน Staff 
ทางด้านเทคนิค เน่ืองจากเป็นบริษัทฯ ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งบริษัทฯพยายามท่ีจะปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และSkill ต่าง ๆ ของ Technician และ Engineer ของบริษัทฯ รวมถึงผู้ บริหาร โดยได้ 
Implement Project Six Sigma ซึ่งบริษัทชัน้น าของโลกในหลายท่ีได้น าเคร่ืองมือนีม้าใช้ในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปรับปรุงคณุภาพและลดต้นทุนให้ดีย่ิงขึน้ และสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลกูค้า โดยเร่ิมมีการ Training ตัง้แต่เดือนเมษายน ปี 2017 ต่อเน่ืองกันมา 2 ปี ซึง่ผู้บริหารทัง้หมดของ
บริษัทฯ ได้รับการ Training ครบทกุคน 
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      2)  2019 Business Plan & Strategy 
ส าหรับปี 2019 บริษัทฯ มีแผนธุรกิจและกลยุทธ์ได้น าเสนอและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยมี 3 เร่ืองหลกั ๆ ดงันี ้
1) เติบโตตอ่เน่ืองระยะยาว 
2) ก าไรเหมาะสม 
3) ลดความผนัผวนของรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยบริษัทฯ มีกลยทุธ์ดงันี ้
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายฐานลูกค้า 
การขยายฐานลกูค้า: บริษัทฯด าเนินการหาลกูค้าใหม่โดยตลอดเพ่ือกระจายและขยายฐานลกูค้าใน
อตุสาหกรรมต่างๆ ไม่เฉพาะเจาะจงในอตุสาหกรรมในอตุสาหกรรมหนึ่ง เพ่ือเป็นการกระจายความ
เสี่ยง โดยในปี  2019 บ ริษัทฯจะเน้นลูกค้าในกลุ่มตลาด Automotive ซึ่งอยู่ ในช่วงของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก และตลาด Data Center ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างมากใน
โทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์ Communication ตา่ง ๆ และตลาดทางด้าน Advance Consumer ท่ีจะ
ท าให้บริษัทฯ เติบโตได้เร็วขึน้ และตลาดในกลุ่ม Medical Device ซึ่งมีโอกาสเติบโตได้อีกมากใน
ประเทศไทย 
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร 

การพฒันาบคุลากร: โดยจะยงัคงใช้ Six Sigma เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ 

อย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 เร่งผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เน่ืองจากท่ีผ่านมาผลิตภัณฑ์ใหม่กว่าจะมีการผลิตจะใช้เวลาค่อนข้างนาน  บางผลิตภัณฑ์ใช้
เวลานานถึง 2 ปี เช่น ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มตลาด  Automotive ซึง่บริษัทฯ จะพยายามเร่งกระบวนการ
ให้เร็วขึน้ ตัง้แต่การจดัท า Quote ให้รวดเร็ว และถูกต้อง การผลิต Sample product ให้ดีท่ีสดุ การ
เจรจาเง่ือนไขต่างๆ กบัลูกค้าให้รวดเร็วและถูกต้อง เพ่ือท่ีจะท าให้โอกาสการผลิตเป็น Production 
เร็วมากขึน้ และบริษัทฯได้รับรายได้เร็วมากขึน้ตามมา 
 

 

 

 

 

 

ส าหรับปี 2019 ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม IOT คือ Flex Battery ซึ่งคาดว่าจะเป็น 
Production ประมาณกลางปี 2019 และมีผลิตภัณฑ์ Sensor ท่ีใช้ในกลุ่มธุรกิจรถยนต์ ถัดมาเป็น
กลุ่ ม ผลิ ตภัณ ฑ์  Advance Consumer คื อ  Smart white board คาดว่ าจ ะมี ก ารผลิ ต เป็ น 
Production ประมาณไตรมาสท่ี 2 ซึง่ได้มีการสัง่ซือ้ Material เข้ามาแล้ว ส่วนในไตรมาสท่ี 3 และ 4 
จะมีผลิตภณัฑ์ในกลุม่ของ Optics ได้แก่ LiDAR Product ซึง่เป็นอปุกรณ์ท่ีจะใช้กบัรถยนต์อตัโนมตัิ 
คาดว่าจะมีการผลิตในไตรมาสท่ี 3 นอกจากนีย้ังมีลูกค้าอีกหลายรายท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ 
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ส าหรับการคาดการณ์รายได้ของปี 2019 เทียบกบัปี 2018 ในแต่ละไตรมาส โดยปี 2018 บริษัทฯ มี
การเติบโตในกลุม่ผลิตภณัฑ์ Optics และ Box build คอ่นข้างมาก และในปี 2019 จากการที่บริษัทฯ 
ได้รับ Forecast จากลูกค้าแล้วนัน้ การเติบโตในผลิตภัณฑ์จะยังคงเหมือนกับปี 2018 แต่จะมี
ยอดขายท่ีเติบโตขึน้ประมาณ 30% ซึ่งตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ IC Packaging จะยังคงค่อนข้าง
น้อยอยู่ โดยคาดการณ์ว่าจะกลับมาดีขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลัง  ในปี 2019 บริษัทฯ ตัง้เป้าไว้ว่าจะมี
ยอดขายเติบโตประมาณ 30% โดยในไตรมาสท่ี 1 ยอดขายน่าจะดีขึน้ประมาณ 30% ซึ่งดีกว่าไตร
มาสที่ 1 ปี 2018 
 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของปี 2019 กับปี 2018 โดยตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์  Automotive และ 
Data Center  จะเติบโตขึน้มากในปี 2019 โดยท่ีผ่านมาผลิตภัณฑ์ Smart phone เป็นธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ แต่เน่ืองจากตลาด Smart Phone มีความผนัผ่วนค่อนข้างมาก โดยบริษัทฯ ได้มีความ
พยายามท่ีจะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดท่ีมีความผันผ่วนน้อย เช่น LiDAR Product ท่ีลูกค้าจะมี
แผนการผลิตระยะยาวเน่ืองจากผลิตภัณฑ์มีราคาค่อนข้างสูง และตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
Automotive จะมีความผนัผวนน้อย 
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ส าหรับ Business Unit ของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2018 และ 2019 โดยในปี 2018 
บริษัทฯ มี Gross Margin ประมาณ 15% ซึ่งในปี 2019 ถ้าเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้คาดการณ์ว่า
บริษัทฯจะมี Gross Margin ประมาณ 20% โดยกลุ่มผลิตภณัฑ์ Optics และ Box build  จะเติบโต
มากขึน้  โดยบริษัทฯ จะไม่ต้องลงทุนมาก  เน่ืองจากว่าจะใช้การพัฒนาเคร่ืองจักรให้สร้าง 
Productivity มากขึน้ และจะท าการ Utilize เคร่ืองจกัรดีขึน้ และบางสว่นบริษัทฯได้ลงทนุลว่งหน้าไป
แล้ว  ซึง่บริษัทฯ มีแผนท่ีจะลงทนุประมาณ 100 ล้านบาท หรือประมาณ 4% ของยอดขาย ตามท่ีได้
น าเสนอและได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น 3 สว่น 
1) ลงทนุในเคร่ืองจกัร Optics ประมาณ 30 กวา่ล้าน 
2) พฒันาเทคโนโลยีตา่ง ๆ แตล่ะ Business Unit โดยเฉพาะกลุม่ IC Packaging 
3) การ Maintenance และ Utility ตา่ง ๆ  

  
 

 

 

 

 

 

ส าหรับเร่ืองของคดีความของบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบความคืบหน้าดงันี ้
1. Set Top Box  
ส าหรับคดีแพ่ง ศาลได้ตดัสินแล้วเมื่อประมาณปลายปี 2018 บริษัทฯ เป็นผู้ชนะคดี โดยศาลมีค าสัง่ให้
จ าเลย จ่ายเงินชดเชยพร้อมดอกเบีย้ตัง้แต่ต้นโครงการ ซึ่งฝ่ายจ าเลยได้ย่ืนอุทธรณ์ ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้
ระยะเวลาอีกสกัระยะ  ส่วนคดีอาญา ศาลชัน้ต้นได้พิจารณายกฟ้อง  โดยให้เหตผุลว่าเป็นคดีแพ่ง โดย
บริษัทฯจะย่ืนอทุธรณ์ตอ่ไป 
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2. 360 FLY 

ศาลได้ท าการสืบพยานทัง้ฝ่ังโจทย์และจ าเลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้สง่มอบเอกสารหลกัฐาน
ตา่ง ๆ ให้ศาลพิจารณาหมดแล้ว  ซึง่อยู่ระหวา่งรอศาลพิจารณาตดัสิน คาดวา่จะทราบผลในอีก 2 เดือน
ข้างหน้านี ้

 
  หลงัจากจบการรายงาน ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
  การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

 

การซกัถาม และข้อเสนอและของผู้ ถือหุ้น 
1. นายดเิรก  คุณวุฒวิาณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กลา่วช่ืนชมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  

ท่ีสามารถท าก าไรให้บริษัทฯได้ และสอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้ 
1.1 บริษัทฯ มีแผนงานและมีการเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัเทคโนโลยี 5G อย่างไรบ้าง 

นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ส าหรับเทคโนโลยี 5G นัน้บริษัทฯ ได้ติดตามอยู่โดย
บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มผลิตภัณฑ์ Data Center ซึ่งได้มีการเร่ิมต้นตัง้แต่ ปี 2016 และจะ
สงูขึน้มากในปี 2019 โดยเทคโนโลยี 5G จะต้องใช้ตวั Data Center แตใ่นสว่นของตวัเทคโนโลยี 
5G นัน้ บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงได้ ซึ่งในเร่ืองของตัว Software นัน้ มี 
Leader เจ้าใหญ่อยู่แล้ว บริษัทฯ จะเข้าไปร่วมในส่วนของอุปกรณ์  Hardware ท่ีจะใช้กับ
เทคโนโลยี 5G ซึง่เป็นสว่นท่ีบริษัทฯ มี Product ท่ีรองรับเทคโนโลยี 5G นีอ้ยู่แล้ว 

1.2 บริษัทฯ มีแผนงานหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้สงูอายุ อย่างไรบ้าง 

นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองของสขุภาพและ
ผู้ สูงอายุนัน้ บริษัทฯ จะมีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในกลุ่มของ Medical Device ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไป
ร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ และร่วมกับทีมแพทย์ เพ่ือพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีอยู่ประมาณ
มากกวา่ 20 Project และมีบางผลิตภณัฑ์ท่ีมีการจ าหน่ายบ้างแล้วแตม่ียอดขายน้อย ซึง่บริษัทฯ
มีทีมงานท่ีดแูลรับผิดชอบในสว่นงานด้านนีแ้ล้ว 

1.3 บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์หรือแผนงานเก่ียวกบัเร่ืองของอณุหภมูิความร้อนของอากาศท่ีเพ่ิมสงูขึน้ใน
ปัจจบุนัอย่างไรบ้าง 

นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่าส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองของอุณหภูมิ
ความร้อนของอากาศ ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัไมม่ีผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

1.4 เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ผลิตมีวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ ตามแผนธุรกิจท่ีบริษัทฯ วางไว้ มี
ผลิตภัณฑ์ใดบ้างท่ีในปีนีห้รือปีหน้า ผลิตภัณฑ์นีจ้ะสิน้สุดวงจรชีวิต   และบริษัทฯ ได้มีการ
พิจารณาในประเดน็นีห้รือไมแ่ละตดัออกจากแผนธุรกิจท่ีเสนอนีแ้ล้วหรือไม่ 
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นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีใกล้จะ EOL  และไม่มีก าไรแล้ว
นัน้บริษัทฯ มีการพิจารณากันทุกเดือน รวมถึง Inventory คงเหลือ เพ่ือด าเนินการขอเรียกเก็บ
คา่วตัถดุิบคืนจากลกูค้า หรือน าไปใช้กบัผลิตภณัฑ์อื่นๆ  

1.5 บริษัทฯ มีการด าเนินการกบัปริมาณวตัถดุิบท่ีท าการ Stock เก็บไว้อย่างไร 
นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กลา่วว่า บริษัทฯ พยายามท่ีจะเก็บ Inventory ให้น้อยท่ีสดุ ซึง่

วตัถุดิบท่ีใช้คิดเป็นสดัส่วนประมาณ 50 % ของยอดขาย โดยวตัถุดิบบางรายการมี Lead time 
ในการสั่งซือ้นาน เช่น หลังจากเปิด Purchase Order (PO) กว่าจะได้รับวัตถุดิบใช้เวลา
ประมาณ 3-4 เดือน ดังนัน้วัตถุดิบเหล่านีบ้ริษัทฯ จ าเป็นต้องเก็บ Inventory เพ่ือใช้ผลิตได้
ประมาณ 3-4 เดือนเช่นกัน นอกจากนีย้ังใช้การเจรจากับลูกค้าเก็บค่าดอกเบีย้ในการเก็บ 
Inventory ตัง้แตต่อนจดัท า Quote เสนอราคาในครัง้แรก  

1.6 บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการ Training พนักงานกับเร่ืองของ % Turnover ของ
พนกังานในเร่ืองของความคุ้มคา่หรือไม่ 

นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่าส าหรับเร่ือง Training และ % Turn Over นัน้เป็น
ปัญหาท่ีแก้ไขยากและเกิดขึน้กบัทกุบริษัทฯ แตบ่ริษัทฯ ต้องควบคมุ Turn Over ให้อยู่ในระดบัท่ี
บริหารจดัการได้ แต่เร่ืองของการพัฒนาบุคลากรนัน้บริษัทฯ ก็จะยงัคงต้องด าเนินการต่อเน่ือง
ตอ่ไป 

    
เม่ือไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงสรุปว่า ท่ีประชุมรับทราบ

รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามท่ีประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารได้น าเสนอ 

 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงานวา่ตามท่ีบริษัทฯได้

จัดส่งรายงานประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน รวมทัง้
รายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้วนัน้ รายละเอียด
ของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนรวมทัง้รายงานของผู้ สอบบัญชี ตามท่ีปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2561 หน้า 83-130 โดยผลประกอบการในปี 2561 จากงบเฉพาะกิจการ และงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดงันี ้  
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สนิทรัพย์รวม 2,920 2,906 ล้านบาท 

หนีส้นิรวม 1,618 1,613 ล้านบาท 

รายได้รวม 1,811 1,764 ล้านบาท 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 71.94 68.24 ล้านบาท 

อตัราสว่นก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น 0.084 0.082 บาท/หุ้น 

   
   หลังจากจบการรายงาน ผู้ ด าเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีข้อซักถาม 

หรือไม ่
   เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ
รับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี  

    
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นด้วย 467,357,958 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง   
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิดจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผล 
   ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561 

  ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิประมาณ 68 ล้านบาท และบริษัทฯยังคงมีขาดทุนสะสมคง
เหลืออยู่ประมาณ (594) ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายในปี 2561 ได้ 

 นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่  ดงันัน้ ตามกฎหมายบริษัทฯ 
ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 ได้ ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือเชิญประชุมครัง้นีท่ี้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทฯมี
ความเห็นวา่ สมควรงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
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   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม ่
    

    เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมอนุมตัิงด
การจัดสรรเงินก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ของปี 2561 และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม ่เม่ือไมม่ีจึง
ประกาศผลคะแนน 

 
    มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ

อนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 467,290,058 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง   
งดออกเสียง 0 เสียง   
     

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

 ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึง่ในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน ดงันี ้ 

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ           กรรมการ 
2. นางพนูพรรณ   ไชยกลุ    กรรมการ 

   
ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจ

ของบริษัทฯเป็นอย่างดี มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส ทัง้ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้แต่งตัง้กรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระ 2 ท่านได้แก่   

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ           กรรมการ 
   2. นางพนูพรรณ   ไชยกลุ    กรรมการ 
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กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  ทัง้นีข้้อมลูและประวตัิสงัเขปของกรรมการ 
ทัง้ 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 ท่ีได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

  ในวาระนีจ้ึงขอให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในบัตร
ลงคะแนน 

 
   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 
   เม่ือไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

แตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคล 
 

   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม
วาระ ดงันี ้

 
(1) นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล  ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 464,190,858 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.3216 
ไมเ่ห็นด้วย 3,170,700 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.6784 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
(2)  นางพูนพรรณ ไชยกุล ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 464,190,858 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.3216 
ไมเ่ห็นด้วย 3,170,700 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.6784 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
  ผู้ ด าเนินการประชุม กล่าวว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความ
รับผิดชอบ และประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ โดยให้คงอตัราเดิมตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้มีมติอนมุตัิไว้ 
 รายละเอียดเป็นไปตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว
และตามท่ีปรากฏในสไลด์ ดงันี ้

 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
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 ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

เบีย้ประชุม  
(บาท/คน/ครัง้) 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 36,000 5,000 

กรรมการ 30,000 5,000 

คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

*สทิธิประโยชน์อื่นๆ -ไมม่ี- 
 

   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เม่ือไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่จีงึประกาศผลคะแนน 

        
  มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้
 

เห็นด้วย 467,361,558 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง   
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 
   ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

จึงได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2562 และ
ก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แตง่ตัง้ 

 
1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์                ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 
2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร            ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3853 และ/หรือ 
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ               ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5313 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
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แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 โดย
ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
รวมทัง้งบการเงินรวม และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ มีอ านาจแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้ ทัง้นีผู้้สอบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพันธ์ หรือ
สว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 
(หมายเหต:ุ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2557-
2561 สว่นนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2561)  

 
โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 ของบริษัทฯเป็นจ านวน 2,045,000 บาท เพ่ิมขึน้
จากปี 2561 จ านวน 100,000 บาท         
     

              (หนว่ย: บาท) 
รายการ ปี 2562 ปี 2561 

 - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 2,045,000 1,945,000 

 
เพิ่มขึน้จากปี 2561  
จ านวน 100,000 บาท 

 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส  
   (STARS USA) 

105,000 105,000 

 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีของบริษัทยอ่ย (SMT GE) 50,000 50,000 
 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีของบริษัทยอ่ย (SS RFID) 100,000 300,000 

รวม 255,000 455,000 

 
ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 
เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่ีจงึประกาศผลคะแนน              

 
    มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2562 ตามท่ีได้น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นด้วย 467,363,700 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง   
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 79,300,000 บาท และส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นจ านวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 
2561 จ านวน 593,908,864 บาท 

 
  ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
และการเงิน ชีแ้จงรายละเอียด 
 นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 119 ก าหนดว่า “เมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นแล้ว บริษัทฯอาจโอนทุน
ส ารองตามมาตรา 51 ทุนส ารองตามมาตรา 116 หรือเงินส ารองอื่นเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษัทก็ได้ ทัง้นี ้การชดเชยผลขาดทุนสะสมดงักล่าวให้หักชดเชยจากเงินส ารองอื่นก่อนแล้วจึงหัก
จากทนุส ารองตามมาตรา 116 และทนุส ารองตามมาตรา 51 ตามล าดบั” 
 ดังนัน้ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อบริษัทฯมีก าไรสุทธิ 
บริษัทฯจึงจะโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 79,300,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 
514,608,864 บาท มาชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2561 ทัง้จ านวนซึง่เท่ากบั 
593,908,864 บาท ท าให้บริษัทฯไมม่ีขาดทนุสะสมคงค้าง ทัง้นี ้รายละเอียดตามท่ีปรากฏใน
สไลด์ 
 

  ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 
การซกัถาม และข้อเสนอและของผู้ ถือหุ้น 

1. นายดเิรก  คุณวุฒวิาณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้ 
1.1 หลงัจากท่ีบริษัทฯ ล้างผลขาดทุนสะสมทัง้หมดแล้ว ในปีหน้าบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผล ใช่หรือไม ่

นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า หากผลการด าเนินงานของบริ ษัทฯ เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ มีความเป็นไปได้ท่ีบริษัทฯจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล แต่ทัง้นีต้้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ และน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
1.2 การที่บริษัทฯ ล้างผลขาดทุนสะสมโดยใช้ทุนส ารองตามกฎหมายทัง้หมดก่อน หลงัจากนัน้
จึงใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้ น ซึ่งหากในปีหน้าบริษัทฯจ่ายเงินปันผลจะมีผลท าให้เงินท่ีใช้ในการ
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จ่ายเงินปันผลน้อยลงหรือไม่ ท าไมบริษัทฯ ถึงไมใช้ส่วนเกินมลูค่าหุ้นล้างผลขาดทุนสะสมและ
เก็บทนุส ารองตามกฎหมายไว้  

นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้
จัดล าดับในการล้างผลขาดทุน โดยล าดบัแรกก าหนดให้ใช้ทุนส ารองตามกฎหมายมาหักผล
ขาดทุนสะสมก่อน ซึง่บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายทัง้หมด 79,300,000 บาท และถ้ายงัไม่
พอ ล าดบัท่ีสองคือให้ใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นล าดบัถัดมา  และหากในปีหน้าผลประกอบการ
ของบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ บริษัทฯก็ต้องตัง้ส ารองตามกฎหมายก่อนร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ  และ
หากมีก าไรสทุธิเหลืออยู่จงึจะน าไปพิจารณาจ่ายเงินปันผล  สว่นการตัง้ส ารองตามกฎหมายจะ
ตัง้จนกวา่จะครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

นางสาวพรพิไล  โกศลประภา กล่าวเสริมว่า ตามกฎหมายบริษัทมหาชน ก าหนดไว้
แตกตา่งจากบริษัทจ ากดั กฎหมายไมไ่ด้ระบวุา่ทกุครัง้ท่ีจ่ายปันผลต้องส ารองตามกฎหมายก่อน 

 
เม่ือไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา

การโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 79,300,000 บาท  และส่วนเกินมูลค่าหุ้ นจ านวน 
514,608,864 บาท  เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ  31 ธันวาคม 2561 จ านวน 
593,908,864 บาท ตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัค้านหรืองด
ออกเสียง หรือไม ่เม่ือไมม่ีจงึประกาศผลคะแนน              

 
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 79,300,000 

บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 514,608,864 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ 
31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 593,908,864 บาท 

เห็นด้วย 467,368,906 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง   
งดออกเสียง 0 เสียง   
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วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
  ประธานในท่ีประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและ

ผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามในเร่ืองตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้ 
 
 การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น  

1. นายสมเกียรติ ตัง้วงษ์พิมุข ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่า  บริษัทฯมี
นโยบายน าบริษัทฯเข้าร่วมโครงการ CAC โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต  (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption) หรือไม ่ถ้าเข้าร่วมจะเข้าประมาณเม่ือใด   
    นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กลา่วว่า ขอน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณา 
และจะรายงานให้รับทราบ  

  
 

เม่ือท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามอย่างใดอีก ผู้ด าเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานในท่ีประชมุ กลา่ว
ปิดการประชมุ ประธานในท่ีประชมุได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุ
การด าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 15.30 น. 
 
 
 

 
                                                            ลงช่ือ___-ลงลายมอืช่ือ-____________กรรมการและประธานท่ีประชมุ 

                         (นายพร้อมพงศ์  ไชยกลุ) 
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