
 
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 
ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที/ 
 ประชุมเมื
อวนัพฤหัสบดีที
 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรม
มณเฑียร ถนนสรุวงศ์ กรุงเทพมหานคร   
 
เริ/มการประชุม 
 นางอารยา สลัเลขวิทย์ ที
ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ที
เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 และแจ้งให้ที
ประชุมทราบว่า บัดนี < มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมทั <งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั <งสิ <น 321 ราย ถือหุ้ นรวมทั <งสิ <น 144,237,153 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 
34.5729 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายแล้วทั <งหมดของบริษัทฯ จํานวน 417,196,985 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิดการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ
มขึ <น จึงรวมเป็น
จํานวนทั <งสิ <น 405 ราย ถือหุ้นรวมทั <งสิ <น 210,044,737 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.3467 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายแล้ว
ทั <งหมดของบริษัทฯ) 

นายยรรยงค์ สวัสดิF กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่า นายสมนึก ไชยกุล 
ประธานกรรมการติดภารกิจสําคัญกระทันหันไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ จึงได้เรียนเชิญนายพิทักษ์                 
ศิริวนัสาณฑ์ รองประธานกรรมการ ทําหน้าที
ประธานในที
ประชุม (“ประธาน”) ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ จากนั <นได้
กล่าวแนะนํากรรมการบริษัทฯ ผู้ บริหาร ผู้ สอบบัญชี ที
ปรึกษากฎหมายอิสระและที
ปรึกษาของบริษัทฯ ที
เข้าร่วม
ประชมุ ดงันี <  

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ จํานวน 8 ท่าน  
 1. นายพิทกัษ์ ศิริวนัสาณฑ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
 2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณา 
     คา่ตอบแทน 
 3. นายประสาท ยนิูพนัธุ์          กรรมการ 
 4. นายพลศกัดิF เลิศพฒิุภิญโญ       กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 
 5. นายโตรุ อชิูโนะ  กรรมการ 
 6. นายชอง เควน็ ซมั          กรรมการ 
 7. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
 8. รศ.ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
     ความเสี
ยง 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที/จะทาํหน้าที/นําเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชมุจํานวน 3 ท่าน 

  

บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขที
 0107545000098 
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 1. ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช   กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที
บริหารสายงานปฏิบติัการ 
     และพฒันา  
 2. นายวิทยา ยศประพนัธ์  ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 3. นายชยัยศ ทวีรติธรรม  ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยัง จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 2 ท่าน 
1. นางสาวศิราภรณ์ เอื <ออนนัต์กลุ 
2. นางสาวอารดา พนัตาวงษ์ 

 
ที/ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 1 ท่าน  
1. นายชยัพร โยคาวจร 
 
ที/ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 2 ท่าน 
1. นางกลุกนิษฐ คําศิริวชัรา  
2. นางอารยา สลัเลขวิทย์ (ผู้ ดําเนินการประชมุ) 
 
บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ทําการตรวจสอบการลงทะเบียนของ

ผู้ ถือหุ้นและตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียงร่วมกบัที
ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ 
จากนั <น เลขานกุารบริษัทฯ กลา่วเรียนเชิญนายพิทกัษ์ ศิริวนัสาณฑ์ รองประธานกรรมการ ซึ
งเป็นประธานใน

ที
ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนายพิทักษ์ ศิริวนัสาณฑ์ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที
เข้าร่วมการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั <นได้มอบหมายให้ นางอารยา สลัเลขวิทย์ ที
ปรึกษา
กฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการประชมุตามวาระการประชมุตา่งๆ ตอ่ไป  

ผู้ ดําเนินการประชมุ ได้ชี <แจงรายละเอียดเกี
ยวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดงันี < 
1.  การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันั <น ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นที
ถือ

อยู่หรือรับมอบฉนัทะมา 
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
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นบัคะแนน สําหรับผู้ ที
ไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสียง จะถือวา่อนมุติัตามวาระที
เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที
ไมเ่ห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั <น หกัออกจากจํานวนเสียงทั <งหมดที
เข้าร่วม
ประชมุหรือออกเสียงลงคะแนน เพื
อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

4.  สําหรับผู้ ที
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวา่ท่านอนมุติัเห็นชอบในวาระนั <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 
- วาระที
 2  เป็นวาระแจ้งเพื
อทราบจงึไมต้่องลงมติ  

9.  กรณีที
ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ
มเติมในแตล่ะวาระ โปรดแจ้งชื
อและนามสกุล เพื
อเป็นข้อมลู
ให้บริษัทฯ 

 
วาระที/ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 

 ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื
อวนัที
 
29 เมษายน 2554 จากนั <นได้แจ้งแก้ไขคําผิดในรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 ที

ได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น หน้าที
 25 วาระที
 12 ในตารางที
แสดงรายละเอียดของ
คา่สอบบญัชีประจําปี 2554 เปรียบเทียบกบัปี 2553 สรุปได้ดงันี <  
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รายการ ปี 2554 ปี 2553 

 - การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี 910,000 
880,000 

860,000 

 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล (3 ไตรมาส) 510,000 
540,000 

510,000 

รวม 1,420,000 1,370,000 
ผลต่าง  50,000 
 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย (3 ไตรมาส) 105,000 105,000 
 - การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีของบริษัทยอ่ย (SMT GE) 50,000 0 
รวม 1,575,000 1,475,000 

 
 จากนั <นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเด็นการแก้ไขรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว  

   เมื
อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดงักล่าวและไม่มีการซกัถาม
อย่างใด ผู้ ดําเนินการประชมุเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

   มติที/ประชุม ที
ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื
อ
วนัที
 29 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี < 
เห็นด้วย 167,865,890 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9979 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0020 
งดออกเสียง 12,625 เสียง   
 

วาระที/ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 
ผู้ ดําเนินการประชุม ขอให้ที
ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที
ได้

เสนอไว้ในรายงานประจําปี 2554 และกล่าวเรียนเชิญ นายพลศักดิF เลิศพุฒิภิญโญ ประธาน
เจ้าหน้าที
บริหาร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ที
ประชมุรับทราบ  

นายพลศกัดิF เลิศพฒิุภิญโญ รายงานต่อที
ประชุมถึงผลการดําเนินงานในรอบปี 2554 โดย
สรุปได้ดงันี <  
1. ผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปี 2554 (The impact from Big Flooding in October 2011) 
 นายพลศักดิF เลิศพุฒิภิญโญ ได้นําเสนอประมวลภาพเหตุการณ์นํ <าท่วม ความเสียหาย 
ขั <นตอนการดําเนินการป้องกัน รวมถึงสถานการณ์ก่อนและหลังนํ <าท่วม โดยสรุประดับนํ <าและ
เหตกุารณ์สําคญัได้ดงันี < 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)ประชมุเมื
อวนัพฤหสับดีที
 19 เมษายน 2555 

 

 

  

5  / 21 

  

 
 

  ความเสียหายจากมหาอุทกภยั ปี 2554 (The damages from the 2011 Big Flood) 

 
 
2. ผลประกอบการปี 2554 และตัวเลขทางการเงิน (2011 Financial Result and Financial 
Data) 
 
ผลประกอบการของปี 2554 
 นายพลศักดิF เลิศพุฒิภิญโญ รายงานว่าในปี 2554 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
ประมาณ 1,505 ล้านบาท ซึ
งเป็นความเสียหายที
เกิดจากเหตกุารณ์นํ <าท่วมโดยตรง อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้เรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภยัจํานวน ประมาณ 2,000 ล้านบาท 
และได้รับชําระแล้วบางสว่น จํานวนประมาณ 500 ล้านบาท 

� BUILDING: Ground floor of the Factory I and II. 
 (ตวัอาคารชั <นลา่งของโรงงานที
 1 และ 2) 
� Raw Material and Finished Goods on the ground floor. 
 (วตัถดุิบและสินค้าคงคลงัที
อยูช่ั <นลา่ง) 
� Machines and Assembly lines at ground floor. 
 (เครื
องจกัรและสายการผลิตที
ไมส่ามารถเคลื
อนย้ายขึ <นในที
ปลอดภยัได้) 
� Business interruption for 6-8 months. 

 (การหยดุชะงกัของธุรกิจไมส่ามารถทําการผลิตได้ครบสายการผลติประมาณ 6-8 เดือน) 

� October 15th 2011 Huge water volume flowed in SMT  
 (15 ต.ค. 2554 มวลนํ <ามหาศาลเข้า SMT) 
� October 23rd 2011 Maximum Water Level at SMT   
 (23 ต.ค. 2554 ระดบันํ <าสงูสดุหน้าตกึ SMT) 
      - Approx. 130.0 cm Height in the Production Floor  
    (ระดบันํ <าสงู 130 ซ.ม.ในสายการผลติ)  
     - Approx. 164.5 cm Height at outside SMT Building   
    (ระดบันํ <าสงู 164.5 ซ.ม.หน้าตกึ) 
      - Approx. 205.0 cm Height at outside SMT Factory  
    (ระดบันํ <าสงู 205 ซ.ม. ณ ถนนหน้าบริษัทฯ) 
      Submerged Duration was 30 Days   
  (จํานวนวนัที
นํ <าทว่ม SMT ทั <งหมด 30 วนั) 
� November 16th 2011 was a Big Cleaning day  
 (16 พ.ย. 2554 ทําความสะอาดหลงันํ <าแห้ง) 
� We all came back to work at our factory on December 6th 2011   
 (6 ธ.ค. 2554 พนกังานทกุคนรายงานตวักลบัเข้าทํางานและเริ
มซอ่มแซมโรงงานตามแผนฟื<นฟ)ู 
� Our Recovery Program for production floor will accomplish by April 30th 2012  
 (แผนฟื<นฟ ูซอ่มแซมโรงงานและสายการผลิตจะแล้วเสร็จประมาณวนัที
 30 เมษายน 2555) 
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ข้อมูลทางด้านการเงนิ (Financial Performances) 
 31 Dec 08 31 Dec 09 31 Dec 10 31 Dec 11 

โครงสร้างเงินทนุ (Capital Structure)     
          - DE Ratio 2.84 1.58 1.12 1.03 
          - Gearing Ratio 1.51 0.58 0.55 0.21 
ความสามารถในการทํากําไร (Profitability)     
          - Gross Margin (%) 3.63% 3.65% 4.87% 4.09% 
          - Operating Margin (%) 2.67% 2.40% 3.54% 1.48% 
          - Profit Margin (%) (/Sales) 1.66% 2.42% 4.02% -19.84% 
อตัราผลตอบแทน (Return)     
          - Return on Asset (ROA) 5.38% 6.37% 12.00% -46.16% 
          - Return on Equity (ROE) 21.34% 19.49% 27.86% -96.36% 

 
3. ความเสี/ยงในปี 2555 หลังเหตุการณ์มหาอุทกภัย (Year 2012 challenges) 
 

 
 

� 2011 Big Flood would badly impact to the Supply Chain System for EMS business 
 (ระบบหว่งโซอ่ปุทานด้านวตัถดุิบถกูทําลายโดยสิ <นเชิงหลงัมหาอทุกภยัปี 2554) 
 SMT: To quick recovery and rebuild it better than before  
 (ต้องดําเนินการฟื<นฟธูุรกิจให้กลบัสูส่ภาวะปกติและดีขึ <นกวา่เดิมโดยเร็ว) 
� Thailand are losing its Competitive Advantage due to the Big Flood and Political turmoil  
 (ประเทศไทยสญูเสียความได้เปรียบในเชิงการค้ากบัคูแ่ข่งในตลาดโลกเนื
องจากปัญหานํ <าทว่มและการเมือง) 
 SMT: To find its new “Selling Point” and differentiate its from the competitors 
 (ต้องค้นหาจดุเดน่ “Selling Point” ของการทําธุรกิจให้พบ เพื
อสร้างความแตกตา่งกบัคูแ่ข่ง)  
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4. ภาพลักษณ์ของ SMT ภายหลังการฟืqนฟูจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย (SMT Outlook after 
Big Flooding in October 2011)    

นายพลศกัดิF เลิศพุฒิภิญโญ นําเสนอภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ภายหลงัจากเหตุการณ์นํ <า
ท่วม (SMT Outlook after Big Flood in Oct’ 2011) ที
จะแสดงออกสูภ่ายนอกสรุปได้ดงันี <  

 

 

1. Remaining World Class Customers: (รักษาฐานลูกค้ารายใหญ่ได้อย่างมั/นคง) 
   1.1 MMA Business customers (7 big Customers) - “Turn Key Solution“       
    1.2 IC Packaging business (5 customers) - “One Stop solution” 
2. Fast Recovery: (การฟืqนกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว) 
    Jan’12:  Started Back-End operations for MMA and IC Test Operations in the second floor. 
 Feb’12:  Started full MEMS Operations for Key customer.  
 Mar’12: Started mass production for HDD business gradually using the Band new machines. 
     Apr’12:  Production floor and its facility at First Floor are ready for Production again. 
 May’12: Recovery program is end and ready for ramping up.   

� Impact from Government Policy such as 300 Baht minimum wage adjustment 
 (ผลกระทบจากการประกาศขึ <นคา่แรงขั <นตํ
าของรัฐบาลเป็น 300 บาทตอ่วนั) 
 SMT: Focus on High Efficient Assembly lines and avoid Labor Intensive Business    
 (ต้องปรับเปลี
ยนสายการผลิตและเครื
องจกัรเป็นแบบอตัโนมตัิ ซึ
งจะมีการใช้แรงงานน้อยลง) 

� Overhead Expense is getting higher while EMS business is more competitive   
 (คา่ใช้จา่ยในการดําเนินการเพิ
มสงูขึ <นมาก ขณะที
การแข่งขนัในธุรกิจ EMS ก็มีมากขึ <นเชน่กนั) 
       SMT: Lean Management implementing 
 (นําการบริหารแบบ Lean มาแก้ปัญหานี <) 

� Technology Change Rapidly 
 (เทคโนโลยีในการผลิตมีการเปลี
ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว) 
 SMT: Build up Good 3 mix, Product, Customer and Technology 
 (นํายทุธศาสตร์สร้างความสมดลุย์ 3 ด้านมาปฏิบตั ิเชน่ ผลิตภณัฑ์ ลกูค้า และเทคโนโลย)ี 

� Weather the worldwide crisis in Europe, USA and Japan 
 (การฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกาและญี
ปุ่ น) 
       SMT: Keep good relationship with current customers and extend our business into new markets, 
 Taiwan and other parts in Asia 
 (รักษาสายสมัพนัธ์ที
ดีกบัลกูค้าปัจจบุนั และมองหาธุรกิจในตลาดใหมใ่นกลุม่ประเทศในเอเชีย)  
� Fluctuation of USD/THB currency 
 (ความผนัผวนของสกลุเงินบาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐ) 
 SMT: Applying Financial Derivative & Natural Hedging  
 (ประยกุต์ใช้เครื
องมืออนพุนัธ์ทางการเงินและการทําเนเจอรัลเฮทจิ
ง เพื
อลดความเสี
ยงที
จะเกิดขึ <น) 
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นิยามของ “STARS” วิสยัทศัน์ และพนัธกิจหลกั แสดงได้ดงันี <  
 

 
 

กลุ่มของผลิตภณัฑ์ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม MMA และ IC Packaging ส่วนตวั
โรงงาน สายการผลิต รวมทั <งห้อง Clean room อยู่ในระหว่างการเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงให้กลบัสู่
สภาพที
ดีและทันสมยักว่าเดิม ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 850 คน ประกอบด้วยทีมงานวิศวกร

 

3. Fast Insurance Claim: (การไดัรับเงนิค่าสินไหมชดเชยความเสียหายได้ทั qงหมดและรวดเร็ว)   
 3.1 Insurance Coverage for Two factories at total 3,850 Million Baht 
 3.2 Total damage due to flooding are at total around 2,xxx Million Baht 
 3.3 Received the interim payment from Insurers, at 500 Million Baht on 
4. Our new “Selling point”: (จุดเด่นใหม่ของการทาํธุรกิจหลังมหาอุทกภัย)  
  New Facility, New Machine, New Assembly lines  
 (ใหมห่มดทกุอยา่ง ตวัอาคารโรงงาน คลีนรูม เครื
องจกัรและสายการผลิต)  
5. Differentiation from other EMS: (ใช้จุดเด่นใหม่สร้างความแตกต่างกับคู่แข่งตลาด EMS)     
    First in Manufacturing Technology, focusing on Breakthrough Automation Assembly lines 
 (มุง่มั
นและเน้นที
จะเป็นผู้ นําในการเปลี
ยนแปลงใช้เครื
องจกัรลํ <ายคุในสายการผลิต)  
6. Business Diversification: (การเพิ/มสายผลิตภัณฑ์ เพื/อโอกาสทางธุรกิจใหม่)  

� SS RFID Co., Ltd. (for launching RFID Tag module into the world market) 
 (จดัตั <งบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอด ีจํากดั เพื
อดําเนินธุรกิจผลิดผลิตภณัฑ์ RFID Tag ออกสูต่ลาดโลก) 
  Established Date: 20th February 2012 
  (จดทะเบียนไว้แส้วเมื
อวนัที
 20 กมุภาพนัธ์ 2555) 
  Registered Capital: 10 million Baht (paid up 2.5 million Baht) 
  (ทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชําระแล้ว 2.5 ล้านบาท) 

� SMT Green Energy Co., Ltd. (for Green energy generating) 
 (บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี
 จํากดั เพื
อผลิตพลงังานทดแทน) 
  The Solar project have been deferred due to the big flood in October 2011 

  (โครงการเกี
ยวกบัพลงังานทดแทนได้ถกูพกัไว้ก่อน เนื
องจากวิกฤตมหาอทุกภยัครั <งนี <) 
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มากกว่า 120 คน นอกจากนี < เครือข่ายธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงขยายออกไปทั
วโลกและยังรักษา
ลกูค้าระดบัโลก (World class) ไว้ได้ตอ่ไป 

แผนการพฒันาผลิตภณัฑ์ (Road Map) ของผลิตภณัฑ์กลุม่ IC Packaging เป็นดงันี < 
 

 
 

นายพลศกัดิF เลิศพุฒิภิญโญ นําเสนอแนวทางการพัฒนาเครื
องจักรซึ
งจะเป็นรุ่นใหม่ที
มี
ประสิทธิภาพสงูขึ <นและมีการรวมสายการผลิตที
ต้องใช้หลายขั <นตอนให้เหลือเพียงหนึ
งขั <นตอน ทั <ง
ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ MMA Business และ IC Packaging 

บริษัทฯ จะดําเนินการฟื<นฟูและปรับปรุงโรงงานและสายการผลิตให้กลบัสู่สภาพปกติแล้ว
เสร็จภายในวนัที
 30 เมษายน 2555 และนบัแต่วนัที
 1 พฤษภาคม 2555 ผู้บริหารและพนกังานทุก
คนจะร่วมมือกนัทําให้บริษัทฯ ยืนหยดัได้อย่างมั
นคงตลอดไป (“Stars Stands Strong”) 

   จากนั <นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามข้อสงสยัและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้
ถือหุ้นได้สอบถามประเดน็ตา่งๆ ดงันี < 

 1. นายวสวุฒัน์ ปันวรนชุกลุ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี < 
 
 1.1 ธุรกิจ RFID จะเริ
มสายการผลิตเมื
อใด 
  นายพลศกัดิF เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ในปัจจบุนับริษัทฯ ดําเนินการผลิต Chip ให้กบัลกูค้า

อยู่แล้ว แต่ส่วน Tag Module นั <นคาดว่าเครื
องจักรจะเข้ามาและติดตั <งแล้วเสร็จในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2555 และจะเริ
มการผลิตได้ในช่วงเดือน สิงหาคม 2555  

 
 1.2 ธุรกิจ RFID นั <น ปัจจบุนัฐานลกูค้า คิดเป็นมลูคา่เท่าไร 
  นายพลศักดิF  เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่าปัจจุบันมีลูกค้าในประเทศญี
ปุ่ นจากหุ้ นส่วน 

(Partner) แตย่งัมีจํานวนไม่มากนกั อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้วางแผนการตลาดและดําเนินการเพิ
ม
ช่องทางหาลกูค้ามาแล้ว 2-3 ปี ซึ
งจะแจ้งรายละเอียดเพิ
มเติมให้ผู้ ถือหุ้นทราบในโอกาสตอ่ไป 
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 1.3 ข่าวลือที
วา่ลกูค้าราย Western Digital จะย้ายฐานการผลิตไปที
ประเทศมาเลเซียมีความเป็นไป
ได้มากน้อยเพียงใด 

  นายพลศกัดิF เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า Western Digital นั <นมีฐานการผลิตอยู่แล้วทั <งใน
ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย แต่สายการผลิตหลกัยงัคงอยู่ในประเทศไทย เนื
องจาก Western 
Digital มีโรงงานผลิตทั <งในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอินและนิคมอตุสาหกรรมนวนคร และในปีที
ผ่าน
มาได้ Take over บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ
งตั <งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี อีกด้วย ทําให้มีสัดส่วนปริมาณการผลิตอยู่ในประเทศไทย
ประมาณร้อยละ 60 สว่นในประเทศมาเลเซียจะผลิตเพียงร้อยละ 40    

  
 2. นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียว ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาวบษุยา ศรีวงศ์เลียว ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้

สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี < 
 
 2.1 บริษัทฯ ใช้เงินสกลุใดในการดําเนินกิจการ ซึ
งมกัจะมีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

เมื
อเกิดเหตกุารณ์คา่เงินผนัผวน 
  นายพลศักดิF เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่าในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯนั <น จะใช้เงินสกุล 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นหลกั ไมว่า่จะดําเนินการซื <อวตัถุดิบจากประเทศใดหรือขายสินค้า
ไปที
ประเทศใด แม้แต่การทําธุรกรรมกับบริษัทลูกค้าที
มีฐานที
ตั <งในประเทศไทย ก็ต้องใช้สกุลเงิน 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) แตก่ารชําระเงินจะต้องแปลงเป็นเงินบาท (THB)  

 
2.2 นโยบายการขึ <นคา่จ้างขั <นตํ
า 300 บาท มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ อย่างไร 
 นายพลศกัดิF เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่าตั <งแต่วนัที
 1 เมษายน 2555 รัฐบาลได้ประกาศและ
บงัคบัให้ใช้คา่จ้างขั <นตํ
า 265 บาทในพื <นที
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจะปรับขึ <นเป็น 300 บาทใน
วนัที
 1 มกราคม 2556 ทําให้บริษัทฯ ต้องปรับเพิ
มค่าจ้างจากเดิม 190 บาทให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐ บริษัทฯ จงึได้พิจารณาปรับคา่จ้างให้แก่พนกังาน โดยพนกังานที
ผ่านการทดลองงานแล้วจะ
ได้รับค่าจ้างวนัละ 305 บาท ซึ
งมีผลนบัแต่วนัที
 1 เมษายน 2555 ที
ผ่านมา โดยจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนของบริษัทฯ มากนัก เพราะในอดีตที
ผ่านมาบริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั <นตํ
า
เสมอ อีกทั <งบริษัทฯ ได้พิจารณาลดจํานวนพนกังานและใช้เครื
องจกัรมาทดแทนแรงงาน 
 
2.3 เงินค่าสินไหมทดแทนที
จะได้รับจากบริษัทประกันภยันั <น จะต้องถูกหกัค่าความรับผิดส่วนแรก 
(Deductible) หรือไม ่
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 นายวิทยา ยศประพนัธ์ ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน กล่าวว่า เงินค่าสินไหม
ทดแทนที
จะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั <น จะได้รับเต็มจํานวนไม่มีการหักค่าความรับผิดส่วนแรก 
(Deductible) และไมมี่ Sub-limit 
 
3. นายสมเกียรติ สาลีพฒันา ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี < 
 
3.1 การลดจํานวนพนักงานของบริษัทฯ มีการจ่ายเงินค่าชดเชยอย่างไรและจะใช้ระยะเวลา
ดําเนินการนานเท่าใด  
 นายพลศกัดิF เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาและดําเนินการปรับลดพนกังาน
ไปแล้วตั <งแตช่่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 ที
ผ่านมา โดยมีการจ่ายเงินค่าชดเชยตามอายุงานและเงิน
สินจ้างแทนการบอกกลา่วลว่งหน้าตามกฎหมายทกุประการ 
 
3.2 คา่เบี <ยประกนัภยัสําหรับปี 2555 จะสงูขึ <นกวา่ปีที
ผ่านมามากน้อยเพียงใด 
 นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่ากรมธรรม์ฉบับปัจจุบันของบริษัทฯ ยังไม่หมดอายุ และ
ขณะนี <อยู่ในระหวา่งการพิจารณาเตรียมการเสนอคา่เบี <ยประกนัภยัของบริษัทประกนัภยั 
 
4. นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ รับมอบฉันทะจากนางวิไลพร เจิดจํานงวิทยากุล ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้
กลา่วแสดงความเสียใจสําหรับเหตกุารณ์นํ <าท่วม และได้สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี < 
 
4.1 ในปี 2555 นี < บริษัทฯ มีแผนการลงทนุโดยใช้งบประมาณเท่าใด 
 นายพลศักดิF เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่าบริษัทฯ มีแผนการจัดหาเครื
องจักรเพื
อทดแทน
เครื
องจกัรเดิมที
ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นํ <าท่วม โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 1,200 ล้าน
บาท ส่วนในธุรกิจ RFID นั <น บริษัทย่อยซึ
งจัดตั <งใหม่จะลงทุนร่วมกับหุ้นส่วน (Partner) ซึ
งเป็น
บริษัทผู้ นําด้านธุรกิจ RFID จากประเทศญี
ปุ่ น โดยเครื
องจกัรมีราคาประมาณ 1.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซึ
งภายในระยะเวลา 3 ปี จะดําเนินการจดัซื <อเครื
องจกัรประมาณ 10 เครื
อง 
 
4.2 บริษัทฯ คาดว่า ROI ในปี 2555 จะมีอัตราประมาณเท่าไรและจะมี Break-even Point 
ประมาณกี
ปี 
 นายชยัยศ ทวีรติธรรม ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพันธ์ กล่าววา่การ
ลงทุนในปี 2555 ไม่ใช่การเริ
มโครงการหรือการเพิ
มเติมสายการผลิตใหม่ แต่เป็นการเติมเต็ม
สายการผลิตที
ได้รับความเสียหาย ดงันั <น ROI โดยภาพรวมจะอยู่ที
ประมาณร้อยละ 15-20  
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 นายพลศักดิF เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวเพิ
มเติมว่า โดยปกติในการลงทุนของบริษัทฯ จะมี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน (Feasibility Study) โดยกําหนดระยะเวลา Payback 
Periods ประมาณ 2 ปี 
 
4.3 บริษัทฯ มีแผนการตลาดในธุรกิจ RFID อย่างไร 
 นายพลศกัดิF เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่าเครื
องจักร 1 เครื
องสามารถผลิต RFID Tags ได้
ประมาณ 10 ล้านชิ <นตอ่เดือน โดยในปีแรกนี <บริษัทฯ จะติดตั <งสายการผลิต 1 สายการผลิตก่อนและ
จะทยอยเพิ
มขึ <นในปีถดัๆ ไป ทั <งนี <ขึ <นอยู่กบัปริมาณความต้องการของลกูค้า ซึ
งในช่วงเดือนแรกอาจ
ทดลองผลิตประมาณ 1 ล้านชิ <นต่อเดือนก่อน ผลิตภัณฑ์จะถูกนําไปใช้ในธุรกิจห้างสรรพสินค้า 
คลังสินค้า เพื
อตรวจสอบจํานวนความมีตัวตนและจําแนกประเภทหรือขนาดของสินค้า จัดเป็น
สินค้าประเภท One-time use ทําให้ RFID Tags เป็นสินค้าที
มีความต้องการใช้ในปริมาณมาก โดย
ตลาดใหญ่จะอยู่ที
อเมริกาและยโุรป 
 
4.4 ในปี 2555 นี < บริษัทฯ จะมีการเพิ
มทนุหรือไม ่ 
 นายพลศกัดิF เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่คาดวา่จะไมมี่การเพิ
มทนุในปี 2555 นี < 
 

5. นายอภิชิต เตชะวงศ์อนนัต์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่ากําลงัการผลิตปัจจุบัน เมื
อรวมเข้ากับ
เครื
องจักรใหม่ที
กําลังจะเข้ามาจะทําให้ยอดขายโดยรวมของปี 2555 เป็นเท่าใดเมื
อเทียบกับปี 
2554 ที
ผ่านมา 
 นายพลศักดิF เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า เนื
องจากสายการผลิตจํานวนหนึ
งได้รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์นํ <าท่วม จึงไม่สามารถผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ
งบริษัทฯ ได้ทยอยสั
ง
เครื
องจกัรเข้ามาทดแทนแล้ว เช่น ในสายการผลิตผลิตภณัฑ์ MMA สําหรับ Hard Disk Drive นั <น มี
กําลงัการผลิตประมาณร้อยละ 40 และจะเพิ
มกําลงัการผลิตขึ <นเรื
อยๆ จนถึงร้อยละ 100 ตามความ
ต้องการของลกูค้าในช่วงปลายปี สว่นตวัเลขนั <นยงัไมส่ามารถเปิดเผยได้ 

   เมื
อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที
ประชุม
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ตามที

ประธานเจ้าหน้าที
บริหารได้นําเสนอ   

   มติที/ประชุม ที
ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี
ยวกบัผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2554 

 
 

วาระที/ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ qนสุดวันที/ 31 ธันวาคม 2554 และ
รายงานของผู้สอบบัญชี 
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นายวิทยา ยศประพันธ์ นําเสนอรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนรวมทั <ง
รายงานของผู้สอบบญัชี ตามที
ปรากฏในรายงานประจําปี 2554 หน้า 77-120 ซึ
งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผลประกอบการในปี 2554 จากงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยเปรียบเทียบกบัปี 2553 สรุปได้ดงันี <  

(หน่วย:ล้านบาท) 
รายการ 2554 2553 

สินทรัพย์รวม  2,065.65 4,453.57 
หนี <สินรวม  1,047.19 2,349.10 
สว่นของผู้ ถือหุ้น  1,018.46 2,104.47 
รายได้รวม  7,623.20 13,282.23 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ  (1,504.58) 529.78 
อตัรากําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) (3.714) 1.433 

  
  จากนั <นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามข้อสงสยัและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่ามี     

ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประเดน็ตา่งๆ ดงันี < 
 

 1. นายสมศกัดิF ศกัดิFบรูณพงพา ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี < 
 
 1.1 เหตกุารณ์นํ <าท่วมเกิดในช่วงปลายปี 2554 รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน แต่เหตุใด

รายได้ (Revenues) กลบัลดลงไปมากกว่าครึ
ง กล่าวคือรายได้ของบริษัทฯ ปี 2554 จํานวน 7,584 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ซึ
งมีรายได้ 13,177 ล้านบาท  
 นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่าโดยปกติธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นั <น จะมีช่วง High-season 
ประมาณไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ซึ
งปรากฏว่านํ <าท่วมในช่วงต้นไตรมาส 4 ทําให้ยอดขายไม่
เป็นไปตามที
ควรจะเป็น หากอยูใ่นภาวะปกติยอดขายอาจจะใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากบัปี 2553 ได้ 
 
1.2 ในปี 2555 ช่วงไตรมาส 1 ซึ
งเป็นช่วง Low-season ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นั <น การที
บริษัทฯ 
ยงัไมส่ามารถดําเนินการผลิตได้เตม็ที
 ย่อมไมมี่ผลกระทบถงึรายได้รวมของปี 2555 ใช่หรือไม ่ 
 นายพลศกัดิF เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวเพิ
มเติมว่าภายในครึ
งปีแรกของปี 2555 บริษัทฯ จะยงั
ไมมี่รายได้ที
เป็นรูปธรรมชดัเจน เนื
องจากเครื
องจกัรที
สั
งซื <อจะเริ
มทยอยเข้ามาติดตั <งในช่วง        ไตร
มาส 3 และการสั
งซื <อเครื
องจักรครั <งนี < ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ เนื
องจากโรงงานต่างๆ ใน
ประเทศไทยมีความต้องการซื <อเครื
องจกัรสงูมาก ปี 2555 นี <จงึน่าจะมีรายได้ที
ชดัเจนเป็นรูปธรรมใน
ไตรมาส 4 และปี 2555 จะมีรายได้รวมน้อยกวา่ปี 2554 ที
ผ่านมาอย่างแน่นอน 
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1.3 ความเสียหายจากเหตุการณ์นํ <าท่วมที
ประธานเจ้าหน้าที
บริหารนําเสนอนั <น เป็นจํานวนใด
ระหวา่ง 1,572 ล้านบาทกบั 2,000 ล้านบาท  
 นายวิทยา ยศประพนัธ์ กล่าวว่าตวัเลขความเสียหาย 1,572 ล้านบาทที
ปรากฏในงบกําไร
ขาดทุนนั <นเป็นตวัเลขตามมูลค่าทางบัญชี แต่ตวัเลขประมาณ 2,000 ล้านบาท เป็นมูลค่าความ
เสียหายจริงที
บริษัทฯ แจ้งขอรับเงินคา่สินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั 
 
1.4 สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที
ลดลงไปประมาณ 2,387 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ใดบ้าง 
 นายวิทยา ยศประพนัธ์ กล่าวว่าสินทรัพย์ที
ลดลงไปนั <นเป็นสินทรัพย์ที
ได้รับความเสียหาย
จากเหตกุารณ์นํ <าท่วม ซึ
งจะถูกตดัออกจากบญัชี ได้แก่ เครื
องจกัร เครื
องมือเครื
องใช้ สต็อคสินค้า 
และอปุกรณ์สํานกังานตา่งๆ 
 

 2. นายกิติชาติ การุณรัตนกลุ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามวา่ในปี 2554 รายได้ลดลงร้อยละ 42 ต้นทนุ
ขายลดลงร้อยละ 41 แตเ่หตใุดคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจงึเพิ
มขึ <นถงึร้อยละ 47  

  นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่าเมื
อพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการ จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่าย
ในการขายไม่ได้เพิ
มขึ <น แต่ส่วนที
เพิ
มขึ <นนั <น เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทในเครือซึ
งได้ใช้จ่ายเพื
อการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน  

  นายพลศกัดิF เลิศพฒิุภิญโญ กล่าวเพิ
มเติมว่า ก่อนนํ <าท่วม บริษัทฯ ได้ดําเนินแผนการเพิ
ม
ยอดขายและขยายตลาด จงึจําเป็นต้องใช้จ่ายเพื
อปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทในเครือ 

 
 3. นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียว ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาวบษุยา ศรีวงศ์เลียว ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้

สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี < 
 
 3.1 นอกจากประกนัภัยความเสียหายในทรัพย์สินของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มีการทําประกนัภัย

กรณีธุรกิจหยดุชะงกัหรือไม ่
  นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 

Interruption) ในวงเงินความเสียหาย 66 ล้านบาท ซึ
งกรมธรรม์นี <จะคุ้มครองเฉพาะคา่ใช้จ่ายประจํา
ที
บริษัทฯ ต้องจ่ายไปเนื
องจากธุรกิจหยุดชะงัก ซึ
งขณะนี <อยู่ในขั <นตอนการดําเนินการของบริษัท
ประกนัภยั บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้รับเงินคา่สินไหมทดแทนในสว่นนี < 

 3.2 เงินค่าสินไหมทดแทนที
บริษัทฯ จะได้รับมาจากบริษัทประกนัภยันั <น ถือเป็นรายได้ของปี 2555 
ซึ
งอาจทําให้บริษัทฯ มีกําไรเพิ
มขึ <นได้หรือไม ่ 

  นายพลศกัดิF เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่าเงินค่าสินไหมทดแทนที
บริษัทฯ จะได้รับอาจทําให้
บริษัทฯ มีกําไรเพิ
มขึ <นได้ เนื
องจากตวัเลขความเสียหายทางบญัชี มีจํานวนน้อยกว่าความเสียหายที
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บริษัทฯ เรียกร้องไป ทั <งนี < ในการคิดคํานวณตวัเลขทางบญัชีของเครื
องจกัรสว่นใหญ่จะคิดค่าเสื
อมที
 
10 ปี แตบ่ริษัทประกนัภยัจะใช้วิธีคิดคํานวณแตกตา่งออกไป โดยอาจคิดค่าเสื
อมที
 12 ปี หรือ 15 ปี 
ขึ <นอยู่กบัวา่เครื
องจกัรผลิตมาจากประเทศใด  

   เมื
อไมมี่การซกัถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชมุ เสนอให้ที
ประชมุพิจารณาอนุมติังบดลุ
และบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับปีสิ <นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบญัชี  

   มติที/ประชุม ที
ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ <นสุดวันที
 31 
ธนัวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบญัชีด้วยคะแนน ดงันี < 
เห็นด้วย 209,893,775 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9394 
ไมเ่ห็นด้วย 127,087 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0605 
งดออกเสียง 12,625 เสียง   

 
วาระที/ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการครึ/ งปีแรกและอนุมัติงด

จ่ายเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการครึ/งปีหลังของปี 2554 
  ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า ตามนโยบายของบริษัทฯ ที
กําหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงิน       

ปันผลได้ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ (โดยมีเงื
อนไข) ซึ
งจากงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ <นสุด ณ วันที
 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
ประมาณ 1,505 ล้านบาท เนื
องจากเหตุการณ์นํ <าท่วมในพื <นที
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทําให้      
บริษัทฯ ได้รับความเสียหายอย่างมาก ดงันั <น ที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเสนอให้ที

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2554 สําหรับงวดครึ
งปีหลงั 

  รวมทั <งขอให้ที
ประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการครึ
งปีแรก
ของปี 2554 ซึ
งได้จ่ายไปแล้วเมื
อวนัที
 9 กนัยายน 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจํานวน
เงินทั <งสิ <น 83.25 ล้านบาท 

จากนั <นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็ตา่งๆ ปรากฏว่า  ไม่มี
การซกัถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชุม เสนอให้ที
ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสําหรับผลประกอบการครึ
งปีแรกและอนมุติังดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการครึ
ง
ปีหลงัของปี 2554 ตามที
เสนอ 

    มตทิี/ประชุม ที
ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการครึ
ง
ปีแรกและมีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการครึ
งปีหลงัของปี 2554 ด้วยคะแนน
เสียงดงันี < 
เห็นด้วย 210,017,487 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0016 
งดออกเสียง 12,625 เสียง   
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วาระที/ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั qงกรรมการแทนกรรมการที/ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ
งในสามของจํานวน
กรรมการทั <งหมด ซึ
งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2555 นี < มีกรรมการที
ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ดงันี <  
 1. นายสมนกึ ไชยกลุ  ประธานกรรมการ 
 2. นายพลศกัดิF เลิศพฒิุภิญโญ  กรรมการ  
 3. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายโตรุ อชิูโนะ   กรรมการ 
 โดยที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั <ง 4 ท่านเป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวติัการทํางานที
โปร่งใส ทั <งได้
ปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าที
กรรมการและอนกุรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงได้มีมติให้เสนอต่อ
ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตั <งกรรมการทั <ง 4 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ
ง  

  ทั <งนี <ข้อมลูและประวติัสงัเขปของกรรมการทั <ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 3 
ที
ได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

  เพื
อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที
ดี ในวาระนี <จึงขอผู้ ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั <ง
กรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที
ได้แจกให้ไปทั <งที
ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงแต่งตั <งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงที
ไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงก่อนและจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงที
เห็นด้วยภายหลงั 

จากนั <นผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามข้อสงสยัและประเด็น
ตา่งๆ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นใด ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณา
แตง่ตั <งกรรมการแทนกรรมการที
ครบกําหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคลไป 

   มตทิี/ประชุม ที
ประชมุมีมติพิจารณาแตง่ตั <งกรรมการแทนกรรมการที
ครบกําหนดออกตาม
วาระ ดงันี < 

 
 (1) นายสมนึก ไชยกุล ได้รับเลือกตั <งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 209,879,775 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0016 
งดออกเสียง 150,337 เสียง   
 
(2) นายพลศักดิy เลิศพุฒภิญิโญ ได้รับเลือกตั <งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 209,893,775 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9420 
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ไมเ่หน็ด้วย 121,787 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0579 
งดออกเสียง 17,925 เสียง   

 
(3) รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ได้รับเลือกตั <งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 209,893,775 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 139,712 เสียง   

 
 (4) นายโตรุ อูชโินะ ได้รับเลือกตั <งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 209,893,775 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0016 
งดออกเสียง 136,337 เสียง   
 

วาระที/ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2555 
  ผู้ ดําเนินการประชุม กลา่วว่าที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว โดยความเห็น

ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ
งเปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความ
รับผิดชอบและประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการโดยให้คงอตัราเดิมตามที
ที
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ได้มีมติอนมุติัไว้  

  ทั <งนี < เนื
องจากบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั <งคณะกรรมการบริหารความเสี
ยงเมื
อวันที
  11 
สิงหาคม 2554 ที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนจึงได้มีมติให้เสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้พิจารณาอนุมัติค่าเบี <ยประชุมให้แก่
กรรมการบริหารความเสี
ยงเฉพาะที
มาจากกรรมการอิสระ จํานวนครั <งละ 5,000 บาทด้วย  

  รายละเอียดเป็นไปตามที
ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุที
ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
และตามที
ปรากฏในสไลด์ ดงันี < 
 ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน  

(บาท/คน/เดือน) 
เบี qยประชุม  
(บาท/คน/ครัqง) 

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 
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คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง 
(เฉพาะที
มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 
กรรมการ 0 5,000 

 
จากนั <นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามข้อสงสยัและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มี

การซกัถามอย่างใด ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2555 ตามที
ได้นําเสนอ                     

  มติที/ประชุม ที
ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าแทนตอบแทนกรรมการประจําปี 
2555 ตามที
เสนอดงันี < 
เห็นด้วย 209,897,525 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9299 
ไมเ่ห็นด้วย 131,212 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0624 
งดออกเสียง 16,000 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0076 

 
วาระที/ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั qงผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2555 
   ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า เพื
อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

จึงได้มีมติให้เสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั <งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2555 และ
กําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั <ง นายศุภชัย 
ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที
 3930 และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื <ออนนัต์กุล ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที
 3844 และ/หรือ นางสาวทิพวลัย์ นานานุวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที
 
3459 แห่งบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2555 
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ
งมีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ รวมทั <งงบการเงินรวม และในกรณีที
ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที

ได้ ให้บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้ มีอํานาจแตง่ตั <งผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคนอื
น
ของบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้ปฏิบติัหน้าที
แทนได้ ทั <งนี <ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่
มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที
เกี
ยวข้องกบับคุคล
ดงักลา่วแตอ่ย่างใด  

 
รายการ ปี 2555 ปี 2554 

- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 1,420,000 1,420,000 
- การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส (STARS USA) 105,000 105,000 
 - การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีของบริษัทยอ่ย (SMT GE) 50,000 50,000 
 - การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีของบริษัทยอ่ย (SS RFID) 50,000 0 

รวม 1,625,000 1,575,000 
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จากนั <นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามข้อสงสยัและประเด็นต่างๆ เมื
อไม่มีการ
ซักถามอย่างใด ผู้ ดําเนินการประชุม เสนอให้ที
ประชุมอนุมัติแต่งตั <งผู้ สอบบัญชีและกําหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2555 ตามที
ได้นําเสนอ 

    มติที/ประชุม ที
ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั <งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
ประจําปี 2555 ตามที
ได้นําเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี < 
เห็นด้วย 210,028,737 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0016 
งดออกเสียง 12,625 เสียง   

 
วาระที/ 8 พจิารณาเรื/องอื/นๆ (ถ้ามี)  
  

ประธานในที
ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัต่างๆ โดยกรรมการและ
ผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามในเรื
องตา่งๆ สรุปได้ดงันี <  
1. นายสถิตย์ ธรรมสวยดี ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี < 
 
1.1 ในปี 2554 สินค้ากลุ่ม MMA มีรายได้ลดลง โดยสาเหตสุ่วนหนึ
งมาจากการที
ลกูค้าซึ
งผลิต

 ชิ <นส่วนให้ Blackberry มีคําสั
งซื <อลดลง ดงันั <น บริษัทฯ จะยังคงเน้นผลิตภัณฑ์ทชัสกรีน (Touch 
 screen) ตอ่ไปหรือไม ่

 นายพลศกัดิF เลิศพุฒิภิญโญ กลา่วว่าสินค้าทัชสกรีน (Touch screen) นั <นเป็นสินค้าใน
กลุม่ MMA ซึ
งเป็นกลุม่ที
ทํารายได้สงูรองจาก HDD โดยทชัสกรีน (Touch screen) นั <น ไม่ได้มีเพียง
ลกูค้าที
ผลิตชิ <นส่วนให้ Blackberry รายเดียวเท่านั <น แต่ยงัผลิตชิ <นส่วนให้กบัผู้ผลิตโทรศพัท์มือถือ
ยี
ห้ออื
นๆ อีกหลายราย ดงันั <นบริษัทฯ จะยงัคงให้ความสําคญักบัการผลิตทชัสกรีน (Touch screen) 
ตอ่ไป อีกทั <งเทคโนโลยีในการผลิตทชัสกรีน (Touch screen) นั <น บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเครื
องจกัร
บางสว่นที
ใช้ในกระบวนการผลิตเอง โดยในปี 2555 บริษัทฯ จะเน้นลกูค้าในกลุ่มประเทศญี
ปุ่ นและ
ไต้หวนักลบัมาเพิ
มเติมอีก 
 
1.2 ในปี 2555 บริษัทฯ จะสามารถผลิตสินค้า TPMS ได้ทันตามความต้องการของลกูค้าหรือไม ่

 เนื
องจากในปี 2555 นี < กลุม่ประเทศยโุรปเริ
มมีกฎหมายออกบงัคบัใช้แล้ว    
 นายพลศกัดิF เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่าแต่เดิมบริษัทฯ เป็น Supplier หลกัของลกูค้ากลุ่ม

 ผลิตภัณฑ์ TPMS แต่เนื
องจากเหตุการณ์นํ <าท่วม บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ ลูกค้าจึง
 ได้รับผลกระทบพอสมควร อย่างไรก็ตาม การที
บริษัทฯ สามารถฟื<นฟูสายการผลิตให้กลบัสู่ภาวะ
 ปกติอย่างรวดเร็วภายใน 2 เดือนหลงัจากนํ <าท่วม ทําให้สามารถผลิตสินค้าให้แก่ลกูค้าหลกัของ
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 บริษัทฯ 1 ราย ได้ตามปกติ ส่วนลกูค้ารายอื
นๆ คาดว่าประมาณเดือนมิถุนายน 2555 จะกลบัมา
 ผลิตสินค้าได้ตามปกติเช่นกนั   

 
1.3 ธุรกิจ RFID Tags สามารถสร้างรายได้คิดเป็นสดัสว่นเท่าไรของรายได้ทั <งหมด 

นายพลศกัดิF เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่าธุรกิจ RFID Tags จะเป็นรายได้ของบริษัทย่อย 
ส่วนตวับริษัทฯ เองนั <นจะมีรายได้ไม่มาก แต่จะสามารถผลิตสินค้าในกลุ่ม IC Packaging ป้อน
ให้แก่บริษัทย่อยได้ตอ่ไปในอนาคต ซึ
งจะมีมลูคา่เพิ
ม (Value Added) คอ่นข้างสงู  
 
2. นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียว ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาวบษุยา ศรีวงศ์เลียว ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้
เสนอแนะในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี < 
 
2.1 เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ที
เกี
ยวกบัการเลือกตั <งกรรมการ โดยมีการ

 ลงคะแนนเสียงในรูปแบบคะแนนสะสม (Cumulative Voting) ซึ
งน่าจะทําให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีสว่น
 ร่วมมากขึ <น 

 
2.2 เสนอแนะให้บริษัทฯ เพิ
มชอ่งทางในการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้น โดยเป็นโทรศพัท์สายโดยตรง  
 นายพลศกัดิF เลิศพฒิุภิญโญ กลา่วขอบคณุสําหรับข้อเสนอแนะและจะนําไปพิจารณา 

 ปรับปรุงตอ่ไป 
 

3. นายสมศกัดิF ศกัดิFบรูณพงษา ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอแนะและสอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้
ดงันี < 
 
3.1 เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาเพิ
มวงเงินประกันคุ้มครองการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business 
Interruption)  
 นายพลศักดิF  เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ
มวงเงินคุ้ มครองการ
หยดุชะงกัของธุรกิจอย่างแน่นอน แตข่ณะนี <อยู่ระหวา่งการพิจารณา 
 
3.2 การหกัคา่เสื
อมราคาของเครื
องจกัร โดยใช้ที
ระยะเวลา 12 ปี หรือ 15 ปี นั <นนานเกินไป 
 นายพลศักดิF เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่าการหักค่าเสื
อมราคาของเครื
 องจักร โดยใช้ที

ระยะเวลา 12 ปี หรือ 15 ปี นั <นเป็นวิธีการคิดคํานวณของบริษัทประกนัภัย ซึ
งเป็นประโยชน์แก่
บริษัทฯ แต่ในส่วนของบริษัทฯ นั <น ในการคิดคํานวณเพื
อการลงทุนจะคิดค่าเสื
อมที
 4 ปี หรือ 5 ปี
เท่านั <น 
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4. นายกิติชาติ การุณรัตนกลุ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถงึความคืบหน้าของคดีความของบริษัทฯ ที

ระบุในรายงานประจําปี 2554 ว่าบริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี <สินที
อาจจะเกิดขึ <นได้ในคดีที
ถูก
ฟ้องร้องประมาณ 200 ล้านบาท 
 นายประสาท ยูนิพันธุ์  กรรมการ กล่าวว่าคดีฟ้องร้องดังกล่าวเป็นคดีอาญาฐานหมิ
น
ประมาท ซึ
งอดีตผู้บริหารท่านหนึ
งฟ้องร้องบริษัทฯ โดยศาลอทุธรณ์มีคําพิพากษายกฟ้องและขณะนี <
อยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 

เมื
อที
ประชมุไมมี่ข้อซกัถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานฯกลา่วปิดการ
ประชมุ ประธานฯได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที
สละเวลามาร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุการดําเนินการของ
บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมื
อเวลา 16.30 น. 

 
 
 
 

   ลงชื
อ            -ลงลายมือชื�อ-                    รองประธานกรรมการและประธานที
ประชมุ 
  (นายพิทกัษ์ ศิริวนัสาณฑ์) 

 
 
ลงชื
อ           -ลงลายมือชื�อ-                      บนัทกึรายงาน 
             (นายยรรยงค์  สวสัดิF) 
      กรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัทฯ 


