
 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

ของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่ 

 ประชมุเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  

คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมการประชุม 

 นางกลุกนิษฐ คําศิริวชัรา ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ บดันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมทัง้ด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 203 ราย ถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ 173,965,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

41.7142 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 417,041,828 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิดการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพ่ิมขึน้ จึงรวมเป็น

จํานวนทัง้สิน้ 252 ราย ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 210,282,681 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.4224 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายแล้ว

ทัง้หมดของบริษัทฯ) 

นายยรรยงค์ สวัสด์ิ เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัทฯ ผู้ บริหาร ผู้ สอบบัญชี ท่ีปรึกษา

กฎหมายอิสระ และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ จํานวน 10 ท่าน  

1. นายสมนกึ ไชยกลุ                     ประธานกรรมการ 

2. นายพิทกัษ์ ศิริวนัสาณฑ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ       กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4. นายประสาท ยนิูพนัธุ์ กรรมการ 

5. นายชอง เคว็น ซมั กรรมการ 

6. นายโตรุ อชิูโนะ กรรมการ 

7. นางพนูพรรณ ไชยกลุ กรรมการ 

8. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

9. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน 

10. รศ.ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง 

  

บริษทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (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 35 221-777 (8 Lines) 
Fax : + 66 35 221-778 
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ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทาํหน้าที่นําเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชมุจํานวน 2 ท่าน 

 1. ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช   กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร(สายงานปฏิบติัการ 

     และพฒันา) 

 2. นายวิทยา ยศประพนัธ์  (รักษาการ) รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร(สายงานการเงิน-การบริหาร) 

 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยัง จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 2 ท่าน 

1. นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 

2. นางสาวอารดา พนัตาวงษ์ 

 

ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 1 ท่าน  

1. นายชยัพร โยคาวจร 

 

ที่ปรึกษากฎหมายอสิระจากบริษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน  

2 ท่าน 

1. นางกลุกนิษฐ คําศิริวชัรา  

2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา 

 

เจ้าหน้าที่จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด เข้าร่วมประชมุจํานวน 1 ท่าน 

1.  นายอานนท์ คงมานะเกียรติคณุ 

 

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ทําการตรวจสอบการลงทะเบียนของ

ผู้ ถือหุ้นและตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียงร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ 

จากนัน้ เลขานกุารบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึง่เป็นประธานในท่ีประชุม

กล่าวเปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2556 และกล่าวเปิดการประชุม จากนัน้ได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คําศิริวชัรา ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ

ของบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการประชมุตามวาระการประชมุตา่งๆ ตอ่ไป  

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ สรุปได้

ดงันี ้

1.  การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีถือ

อยู่หรือรับมอบฉนัทะมา 

2.  ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไมมี่สิทธิออกเสียงในวาระนัน้ ทัง้นี ้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น

ครัง้นีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด 
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3.  ในระหว่างการประชุมผู้ ดําเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง

หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ผู้ ดําเนินการประชุมจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่าผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น 

เอกฉันท์อนุมัติตามท่ีเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ ดําเนินการประชุมจะขอให้ผู้ ท่ีประสงค์จะ

คดัค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ในขณะท่ีลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมายถูก  ลงใน

กรอบสี่เหลี่ยมในช่องท่ีต้องการในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีแจกให้และขอให้ชมืูอขึน้ เพ่ือให้พนกังานของบริษัทฯ เก็บบตัรมา

นบัคะแนน สําหรับผู้ ท่ีไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสียง จะถือวา่อนมุติัตามวาระท่ีเสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัร

ลงคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วม

ประชมุหรือออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

4.  สําหรับผู้ ท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวา่ท่านอนมุติัเห็นชอบในวาระนัน้ๆ  

5.  สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ววา่เห็นชอบหรือคดัค้าน หรืองดออก

เสียงในใบมอบฉนัทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไมต้่องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนจากใบมอบฉันทะ

เพ่ือความสะดวกของผู้ เข้าร่วมประชมุ แตส่ําหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาใน

หนงัสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วย

ตนเอง 

6.  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณา

เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้และส่งให้พนักงานของบริษัทฯ เพ่ือนํามานับ

คะแนน โดยในวาระนี ้บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บบตัรลงคะแนนเสียง

ท่ีเห็นด้วยภายหลงั 

7.  ผู้ ดําเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน

เสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดย

ในแตล่ะวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

8.  มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

- วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 ถงึวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ต้องได้รับมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

- วาระท่ี 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ ต่ํากว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

- วาระท่ี 2  เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ  

9.  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมในแตล่ะวาระ โปรดแจ้งช่ือและนามสกุล เพ่ือเป็นข้อมลู

ให้บริษัทฯ 

หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชมุ กลา่วดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ประชมุเม่ือวนัจนัทร์ที่ 22 เมษายน 2556 
 

 

  
4  / 27 

  

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 

 

 ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เม่ือวนัท่ี 

19 เมษายน 2555 โดยบริษัทฯได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ

ประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดงักล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 

วนันับแต่วนัประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้

ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็การแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว  

   เม่ือไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดงักล่าวและไม่มีการซกัถาม

อย่างใด ผู้ ดําเนินการประชมุเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 

   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เม่ือ

วนัท่ี 19 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

  

เห็นด้วย 174,444,204 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 28,600 เสียง   

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

 

ผู้ ดําเนินการประชุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามท่ีได้

เสนอไว้ในรายงานประจําปี 2555 และกล่าวเรียนเชิญ นายพลศักด์ิ เลิศพุฒิภิญโญ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ท่ีประชมุรับทราบ  

ก่อนเร่ิมรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ ขอให้ผู้ ถือหุ้น

รับชมวีดิทศัน์รวม 2 เร่ือง ได้แก่ 

(1) วีดิทศัน์ ประมวลภาพการฟืน้ฟบูริษัทฯหลงัวิกฤตนํา้ท่วม สตาร์ส พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เจิดจ้า 

แจ่มจรัส   

(2) วีดิทศัน์ แนะนําบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯจดัทําเพ่ือเผยแพร่ตอ่สายตานกัลงทนุ และลกูค้า 

หลงัจากจบการนําเสนอวีดิทศัน์ นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ รายงานตอ่ท่ีประชมุถงึผล

การดําเนินงานในรอบปี 2555 โดยสรุปได้ดงันี ้ 

นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานวา่ เนือ้หาในการนําเสนอมี

สาระสําคญั 4 เร่ืองดงันี ้        

(1) SMT New Outlook(มารู้จกัภาพลกัษณ์ใหมข่อง SMT) 
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(2) Year 2012 Performance and Financial Data(ผลประกอบการปี 2555และตวัเลขทางการเงิน) 

(3) Weather the Economic Crisis Strategy(ยทุธศาสตร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ) 

(4) Year 2013 Challenges(ความท้าทายในปี 2556)  

 

  SMT New Outlook (มารู้จักภาพลักษณ์ใหม่ของ SMT) หลังจากนํา้ท่วม 

       นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ SMT คือ บริษัทผู้ ให้บริการ การผลิตชิน้สว่น 

  อิเลก็ทรอนิกส์ (EMS) ระดบัโลก (Electronics Manufacturing Service (EMS) provider)  

ซึง่เช่ียวชาญด้านการผลิตชิน้ส่วนไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MMA) และแผงรวมวงจรไฟฟ้า(IC) กบัการ

ตรวจสอบ  

และเป้าหมายของบริษัทฯ คือ เป็นผู้ ให้บริการ EMS ท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย สามารถเข้าไปอยู่ใน

กลุม่ SET 100 ได้อีกครัง้หนึง่ หลงัจากท่ีบริษัทฯได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์อทุกภยั ทําให้บริษัทฯ 

ได้รับการจัดลําดบัใหม่มาอยู่ท่ีลําดับ 100 กว่า ในระบบการจัดลําดบัของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

   

การวางตาํแหน่งทางธุรกจิของ SMT อยู่ท่ี HIGH MARKET SHARE และ HIGH GROWTH RATE 

และวัฎจักรของธุรกิจ (Business Life Cycle) อยู่ในช่วงการเติบโตซึง่ยงัมีโอกาสขยายไปสู่จุด

อ่ิมตวัอีกในระยะเวลาพอสมควร  

 

Advanced Electronics Manufacturing Service (EMS) provider 

     นายพลศักด์ิ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า เม่ือกล่าวถึงประวัติของบริษัทฯ บริษัทฯได้จัดตัง้

ขึน้มาประมาณ 17 ปีท่ีแล้ว  ณ 31 ธนัวาคม 2555 มีทนุจดทะเบียนอยู่ท่ี 833.86 ล้านบาท มีผู้ ถือหุ้น 

5,246 คน มีพนักงานประมาณ 1,450 คน (รวมพนักงานทัง้รายวนั และรายเดือน) และมีพืน้ท่ี

ประมาณ 25,500 ตารางเมตร  

 

ผลิตภัณฑ์ของ SMT (SMT’s Product Groups and Its Turn Key Service): สินค้าและบริการ

หลกัของบริษัทฯ (Product Category) ยงัคงแบ่งประเภทตามชนิดผลิตภณัฑ์หลกัๆ ได้ 2 กลุ่มธุรกิจ 

ดงันี ้
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

1.  กลุ่ม Microelectronics ( Microelectronics Module 

Assembly) หรือ MMA  

ผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ประเภท : 

- PCBA/FPC assembly using the PTH,SMT, COB, FOB, 

COG, etc. 

- Multi-module assembly for Hi-End Microelectronics 

Hard Disk Control Board, SMEM/LMEM 

สําหรับเคร่ือง X-ray Detectors ,Touch Screen 

สําหรับสมาร์ทโฟน และI-SEE Sensor สําหรับ IR 

Sensor Projector เป็นต้น 
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STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PLC.
Actual & Projected Profit & Loss

DESCRIPTION Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 2012
Revenue

Sale Revenue 131.25       580.28       1,123.46   1,669.86   3,504.85   
Service income (4.64)          5.49           15.66         17.66         34.16         

Total Revenue 126.60       585.77       1,139.11   1,687.52   3,539.01   
Raw Material 150.32       556.51       1,056.53   1,591.72   3,355.66   

Total Value Added (23.71)        29.26         82.58         95.80         183.35       
Direct Labor 45.84         29.01         36.37         36.03         147.25       
Factory Overhead 44.78         36.67         48.00         45.68         175.13       

Gross Margin (114.33)     (36.42)        (1.79)          14.09         (139.03)     
Selling & Admin. Exp. 61.69         42.01         39.93         72.52         216.15       

EBITDA (176.02)     (78.43)        (41.72)        (58.43)        (355.18)     
 Depreciation 46.73         48.58         55.43         69.67         220.41       

EBIT (222.75)     (127.00)     (97.15)        (128.09)     (575.59)     
Interest Expenses 3.18           4.22           5.78           8.38           21.56         

Net Operating Profit (225.93)     (131.22)     (102.93)     (136.47)     (597.15)     
Other Income 486.91       32.54         649.89       134.90       1,304.82   
G/(L) from Exchange 13.69         (9.57)          5.70           13.95         23.78         

Net Profit 274.67       (108.26)     552.66       12.38         731.45       

Actual

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

products 

- Advanced Manufacturing & technology services using 

Flip-Chip bonding technology such as FCOF, FCOG, 

etc.  

   (Capacity :  120 Million units/year)  

2.   กลุ่ม Integrated Circuit (IC) Packaging & Testing  

ผลิตและประกอบชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ประเภท : 

-   Standard to advance green packaging and 

    Testing Services 

-   Leader in the innovative System in package (SIP) 

    And Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS)  

Technology 

   (Capacity : 1,200 Million units/year) 

Standard Packages, สินค้าที่ใ ช้เทคโนโลยี 

MEMS ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น  S ide 

Airbag, TPMS (Tire Pressure Monitoring 

Sensors) และผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี 

MEMS ใน SIP Package เป็นต้น 

 

 นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่วตอ่วา่ ปัจจบุนักําลงัการผลิตของ MMA อยู่ท่ีประมาณ 

10 ล้านชิน้ตอ่เดือน สว่นกําลงัการผลิตของ IC Packaging & Test ซึง่จะเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ

ในอนาคตอยู่ท่ีประมาณ 100 ล้านชิน้ตอ่เดือน บริษัทฯมีแผนขยายธุรกิจเน้นทางด้านกลุม่ IC 

Packaging & Test เป็นหลกัเพราะวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ (Life Cycle) มีอายคุอ่นข้างยาวและมี 

Gross Margin สงูเม่ือเทียบกบักลุม่ MMA  หลงัจากนํา้ท่วมบริษัทฯจะให้ความสําคญักบักลุม่ธุรกิจ 

IC Packaging & Test มากขึน้ 

   Worldwide Network: เครือข่ายทัว่โลกยงัเหมือนเดิม ท่ีแข็งแกร่งมากขึน้ คือท่ี STARS 

Microelectronics USA ซึง่ตัง้อยู่ท่ี ซิลิคอนวลัเลย์ (Silicon Valley) รัฐแคลิฟอร์เนีย ทีมงานการขาย

ของบริษัทฯอยู่ท่ีเมืองซานโฮเซ ่(San Jose) และคอ่นข้างแข็งแกร่งด้าน IC Packaging & Test เม่ือ

บริษัทฯมุง่เน้นธุรกิจด้าน IC Packaging & Test ฉะนัน้ความแข็งแกร่งสว่นใหญ่ก็จะเกิดขึน้ท่ีนัน่ 

Year 2012 Performance and Financial Data (ผลประกอบการปี 2555 และตัวเลขทางการ 

เงนิ) สรุปได้ดังนี ้  
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นายพลศกัด์ิ เลิศพุฒิภิญโญ รายงานว่า สําหรับปี 2555 บริษัทฯมียอดขายอยู่ท่ีประมาณ 

3,504.85 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิอยู่ท่ีประมาณ 731.45 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินค่า

สินไหมท่ีได้รับชดเชยจากเหตกุารณ์อทุกภยัท่ีเกิดจากตวัเคร่ืองจกัรและโรงงานเป็นส่วนใหญ่ แต่เม่ือ

พิจารณาผลจากการดําเนินงาน (Net Operation Profit) บริษัทฯมีผล (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน

อยู่ท่ี (597.15) ล้านบาท ซึง่เป็นความเสียหายท่ีอยู่ในระหวา่งการฟืน้ฟ ู

ตอ่จากนัน้ นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ สรุปเป็นสไลด์ Net Profit ดงัภาพ 

  
 

นายพลศักด์ิ เลิศพุฒิภิญโญ รายงานต่อว่า ในปี 2554 บริษัทฯมีผลขาดทุนประมาณ 

(1,505) ล้านบาท เป็นการตดัขาดทุนเน่ืองจากผลกระทบจากนํา้ท่วมประมาณ 1,572 ล้านบาท 

หลังจากนัน้ในปีถัดไปคือปี 2555 บริษัทฯก็ได้ดําเนินการฟื้นฟู แต่ก็ยังคงมีขาดทุนจากการ

ดําเนินงานอยู่ท่ี (595) ล้านบาท ภาพรวมบริษัทฯยงัมีผลกําไรสทุธิอยู่ท่ีประมาณ 731 ล้านบาท ซึง่

รายได้สว่นใหญ่มาจากการได้รับเงินคา่สินไหมชดเชยจากบริษัทประกนัภยั สําหรับปี 2556 นีม้องว่า

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ น่าจะเป็นบวก จะเห็นได้จากการแสดงเป็นลกูศรท่ีบ่งชีว้่าสงูขึน้ และ

คาดวา่น่าจะเลยจากจดุศนูย์ขึน้มา 

 

ข้อมูลทางด้านการเงนิ (Financial Performances)  

โครงสร้างเงนิทุน (Capital Structure): นายพลศกัด์ิ เลิศพุฒิภิญโญ รายงานว่า โครงสร้างเงินทุน

ของบริษัทฯค่อนข้างแข็งแกร่ง จะเห็นว่าตัวเลขอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน D/E ratio ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ เกิน 1 ไปเล็กน้อย ซึ่งแสดงว่าฐานะการเงินของบริษัทฯค่อนข้าง

แข็งแกร่ง Current ratio ของบริษัทฯ แสดงตวัเลขท่ีดีขึน้ ส่วนตวัเลข Gearing ratio ท่ีเป็นอตัราส่วน

หนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ต่อทุน ก็ขึน้ไม่มากนักและยังค่อนข้างสวิงตัว เหตุเน่ืองจากมีการลงทุนในการ

จดัซือ้เคร่ืองจกัร 
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ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) และอัตราผลตอบแทน (Return): นายพลศกัด์ิ 

เลิศพฒิุภิญโญ กลา่วว่า ภาพสไลด์แสดงการทํากําไรและผลตอบแทนท่ีนําเสนอนี ้ตวัเลขนีไ้ม่อยู่ใน

สภาวะปกติจึงอาจจะทําให้ได้ตวัเลขท่ีแสดงภาพท่ีไม่ชัดเจน จึงขอนําเสนอสไลด์ท่ีทําให้ได้ภาพท่ี

ชดัเจนมากขึน้ในรูปของ Sale & Service vs.VA Margin  

  
  

   
 

Sale & Service vs. VA Margin: นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ขอนําเสนอตวัเลขท่ีเป็น

สไลด์ท่ีได้ภาพชดัเจนขึน้ โดยขอให้สงัเกตวา่ Sale& Service (เส้นสีฟ้า) ปีท่ีแล้วถงึแม้วา่การดําเนินการจดัซือ้

เคร่ืองจกัรของบริษัทฯมีความลา่ช้า และเคร่ืองจกัรชดุสดุท้ายได้เข้ามาโรงงานเม่ือประมาณเดือนธนัวาคมปีท่ี

แล้ว ซึง่ต้องใช้เวลาอีก 2 ถงึ 3 เดือนเพ่ือติดตัง้และทําการ Qualify เพ่ือขออนมุติัจากลกูค้าปลายทาง อย่างไร
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ก็ตามรายได้ในเชิงยอดขายยงัอยู่ท่ีประมาณ 3,539 ล้านบาท แตถ้่าพิจารณาในเชิง VA Margin ตวัเลขช่วง

ต้นปี 2554 ยงัคงสงู แตใ่นช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีบริษัทฯถกูนํา้ท่วมทําให้ VA Margin ของบริษัทฯปี 2555 

ปรับตวัลงมา ซึง่ตอนท้ายปีบริษัทฯก็ได้พยายามทําให้ VA Margin เพ่ิมสงูขึน้แล้ว ขออธิบายคําจํากดัความ

ของ VA (Value Added) ให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจ กลา่วคือ เป็นมลูคา่รายได้ทัง้หมดท่ีถอดคา่วตัถุดิบออก เพ่ือไมทํ่า

ให้การพิจารณารายได้ของบริษัทฯ สบัสน เน่ืองจากราคาของรายได้ตอ่หน่วยของผลิตภณัฑ์มีความแตกตา่ง

กนัมาก จะเห็นวา่ VA ท่ีไมร่วมคา่วตัถดิุบเข้าไปก็ถือว่าเป็นการฟืน้ฟท่ีูคอ่นข้างดีขึน้  

 

Gross Margin (%): นายพลศกัด์ิ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่าในปี 2555 ยงัไม่ได้เห็นภาพรวมทัง้หมด 

แตบ่ริษัทฯขอแสดงภาพของปี 2556 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเห็นว่าอตัราส่วนนีน้่าจะดีขึน้ เม่ือเข้าสู่ภาวะปกติของปีนี ้

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯจะทําให้ Gross Margin ของบริษัทฯอย่างน้อยน่าจะเติบโตกลบัไปใกล้เคียงกบั

ช่วงก่อนนํา้ท่วม คาดวา่น่าจะอยู่ท่ีอตัราประมาณ 4%  

15“Five STARS Customer Satisfier”
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Weather the Economic Crisis Strategy (ยุทธศาสตร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกจิ) 

นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ สิ่งท่ีสําคญัของการฟืน้ฟูธุรกิจให้กลบัสู่ภาวะปกตินัน้

อยู่ท่ีจะฝ่าวิกฤตได้อย่างไร เพราะในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทางด้านยุโรป 

อเมริกา ญ่ีปุ่ น ค่อนข้างผันผวน ด้านการฟื้นฟูนัน้ สิ่งท่ีบริษัทฯต้องดําเนินการคือทําอย่างไรให้

บริษัทฯกลบัสูภ่าวะปกติได้โดยเร็ว สิ่งสําคญัคือเร่ืองของการเรียกร้องคา่สินไหม 

นายพลศกัด์ิ เลิศพุฒิภิญโญ รายงานว่า สําหรับการเรียกร้องเงินค่าสินไหมชดเชยความ

เสียหาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สรุปได้ดงันี ้ 
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1. Insurance Claim Settlement as of 31st Dec’12 (สรุปการเรียกร้องค่าสินไหม ณ 31 

ธันวาคม 2555) 

นายพลศกัด์ิ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า โดยสรุปบริษัทฯได้รับเงินค่าสินไหมบางส่วน จาก

บริษัทประกันภัยและสามารถบันทึกทางบัญชีแล้ว จํานวน 1,283.80 ล้านบาท ประกอบด้วย 

ค่าชดเชยความเสียหายของ Machinery and Tools จํานวน 1,129.80 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯบนัทึก

บัญชีไปเม่ือไตรมาสท่ีสามของปี 2555 และบันทึกค่าชดเชยความเสียหายของ Building and 

Furniture จํานวน 154.00 ล้านบาท ในไตรมาสท่ีสี่ของปี 2555 รวมทัง้สองรายการซึง่เป็นทรัพย์สิน

ถาวรของบริษัทฯ สามารถบนัทึกไว้ในปลายปี 2555 จํานวนรวม 1,283.80 ล้านบาท สําหรับค่า

สินไหมท่ีคาดวา่น่าจะได้รับเพ่ิมอีกเป็นตวัเลขประมาณการกวา่ 400 ล้านบาท    ทัง้นีส้ืบเน่ืองมาจาก

ระบบของการเคลมประกนัภยัต้องใช้ระยะเวลาและหลกัฐานเป็นหลกั บริษัทฯมัน่ใจว่าจะได้ตวัเลข

เพ่ิมเข้ามาอีกในปีนีท้ัง้ในไตรมาสท่ีหนึง่และสองของปี 2556 หรือในคร่ึงปีแรกรวมกนัคาดว่าจะได้รับ

อีกกว่า 400 ล้านบาท     โดยในปี 2554 บริษัทฯมีการบนัทึกบญัชี cut loss ความเสียหายจากนํา้

ท่วมประมาณ 1,572 ล้านบาท  ถ้าบริษัทฯสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ทัง้หมดตามท่ีคาดการไว้

ตวัเลขจะเกินจากตวัเลขท่ีบริษัทฯบนัทกึบญัชีไว้ประมาณ 100 ล้านบาท  

 

2. “Turn Key Service” and “One Stop Destination” are our Business Strategy  

นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่วตอ่วา่ สิ่งท่ีจะดําเนินธุรกิจตอ่ไปให้ยัง่ยืน คือจะทํายงัไงท่ี

จะเรียกความเช่ือมัน่จากลกูค้าให้กลบัมาทําธุรกิจกบับริษัทฯอีกครัง้หนึง่ คณะผู้บริหารของบริษัทฯก็

วางยทุธศาสตร์ไว้วา่ การฝ่าวิกฤตธุรกิจในครัง้นี ้ คงต้องเน้นไปท่ีการให้บริการแบบ Turn Key 

Service หรือคือการให้บริการแบบครบวงจร เน่ืองจากลกูค้าปัจจบุนัต้องการความสะดวกสบาย

ติดตอ่ท่ีใดกส็ามารถซือ้ได้ครบทกุอย่างทัง้นีบ้ริษัทฯมองไปท่ี IC Packaging วา่เป็น Roadmapของ

บริษัทฯ ซึง่เม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว ตวัผลิตภณัฑ์จะมีความหลากหลายมากขึน้ portfolio ของบริษัทฯมี

เพ่ิมมากขึน้ ทัง้ด้านของ ผลิตภณัฑ์ท่ีมากขึน้ และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย ลกูค้าเม่ือมาท่ีบริษัทฯก็
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จะได้ผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายเปรียบเสมือนการชอปปิง้ในศนูย์การค้าท่ีมาท่ีเดียวซือ้ได้ทกุอย่าง 

บริษัทฯจงึมองวา่ยทุธศาสตร์ใหมข่อง SMT คือบริการแบบครบวงจร มาแห่งเดียวได้ครบทกุอย่างนี ้

น่าจะช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทฯเพ่ิมขึน้ได้ 

 

3.  Retaining Top 10 Customers of MMA and IC Packaging Group of Customers   

นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ ความเสียหายจากนํา้ท่วมบริษัทฯได้หยดุการดําเนิน

ธุรกิจไปประมาณปีกวา่ๆ การจะเรียกลกูค้ากลบัมาไมใ่ช่เร่ืองง่าย บริษัทฯจงึต้องมียทุธศาสตร์ในการ

เรียกลกูค้ากลบัมา การท่ีดงึดดูให้ลกูค้ามาท่ีบริษัทฯ และมองเห็นสินค้าและผลิตภณัฑ์ตา่งๆอยู่

พร้อมบน  shelf นัน้  บริษัทฯต้องติดตัง้เคร่ืองจกัรให้พร้อมก่อน ซึง่ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2556 

บริษัทฯได้ติดตัง้เคร่ืองจกัรให้มีกําลงัการผลิตพร้อมท่ีจะดงึลกูค้ากลบัมาผลิตกบับริษัทฯ และบริษัทฯ

สามารถรักษาฐานลกูค้ารายใหญ่ๆ จํานวนกวา่ 10 ราย ของกลุม่ MMA และ IC Packaging ไว้ได้  

 

4. Utilize our Installed Capacity for customer, especially in IC Packaging &Test Business 

บริษัทฯสามารถหาคําสัง่ซือ้เพ่ิมในกลุม่ลกูค้าปัจจบุนั และกลุม่ลกูค้าใหม ่โดยเฉพาะใน

กลุม่ IC Packaging & Test โดยกําลงัการผลิต ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2556 กลุม่ MMA อยู่ท่ี 120 

ล้านชิน้ตอ่ปี และกลุม่ IC Packaging อยู่ท่ี 1,200 ล้านชิน้ตอ่ปี 

 

5. Business Opportunity from New Technology, New Products and New Selling Point 

นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ จดุขายของบริษัทฯ คือบริษัทฯสามารถเพ่ิมโอกาส

ทางธุรกิจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม ่ผลิตภณัฑ์ใหม ่และจดุเดน่ทางธุรกิจใหมด่งันี ้

   
5.1 “New Technology” สําหรับ New Demand & High Volume คือสินค้าที่เป็น Smallest 

Packages, เป็นตวัอย่างของ IC Chips ท่ีเลก็ท่ีสดุในโลก สินค้าตวันีจ้ะนําไปใช้กบัสนิค้าท่ีเป็น 

Iphone, Ipad, Samsung Galaxy ท่ีเป็นเทคโนโลยีทนัสมยั บริษัทฯก็ได้เตรียมความพร้อมไว้  

5.2 “New Demand” คือ RFID Chips สําหรับธรุกิจ IC Packaging : ขณะนีบ้ริษัท เอสเอส อาร์เอฟ 

ไอดี จํากดั ได้เพ่ิมทนุจาก 10 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท เพ่ือรองรับการขยายตวัดงักลา่ว 
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ขณะเดียวกนับริษัทฯก็มองจดุขาย หรือการ Diversify ธุรกิจของบริษัทฯ ได้เพ่ิม Chips เพ่ิม

กระบวนการผลิตท่ีไปเสริมเร่ืองของ RFID Chips ท่ีบริษัทฯผลิต และขอยกตวัอย่างให้เห็นว่าการ 

Diversify นี ้เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการดงึลกูค้าและเพ่ิมรายได้  

 

5.3 “New Selling Point” เพ่ิมจดุเดน่การขายใหม ่เช่นมีเคร่ืองจกัรในสายการผลิตใหมแ่ละติดตัง้ใน 

โรงงานท่ีทนัสมยั และธุรกิจ IC บริษัทฯใช้เคร่ืองจกัรใหมห่มด (New Automatic Machines for IC 

Business) รวมทัง้เทคโนโลยีด้วย และจะเห็นวา่มีการนําเคร่ืองจกัรมาตอ่รวมกนั (Integrate) เป็น

สายการผลิตเดียวกนัจะใช้แรงงาน และพืน้ท่ีน้อยลง แตผ่ลิตสินค้าได้มากขึน้กวา่เดิม จงึเรียก

เคร่ืองจกัรใหมเ่ป็นแบบ “Three in one หรือ Two in one”   

 

The Challenges in Year 2013 (ความท้าทายในปี 2556)  

 

 นายพลศกัด์ิ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า  สําหรับความเสี่ยงหรือความท้าทายในปี 2556 นัน้

เห็นวา่ปัญหาในปีนีค้อ่นข้างรุนแรง แตบ่ริษัทฯจะฟันฝ่าอปุสรรคเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้ ดงันี ้

 ระบบห่วงโซอ่ปุทานด้านวตัถดิุบหยดุชะงกัภายหลงัมหาอทุกภยัปี 2554 

SMT: ต้องฟืน้ฟธูุรกิจให้กลบัสูส่ภาวะปกติและดีขึน้กวา่เดิมโดยเร็ว เรามองเป็นโอกาสใหมท่างธุรกิจ 

 ไทยสญูเสียความได้เปรียบการค้ากบัคูแ่ข่งในตลาดโลกจากปัญหานํา้ท่วมและการเมืองในอดีต 

SMT: การเพ่ิมจดุเดน่ของการทําธุรกิจ “Selling Point”เป็นการสร้างความตา่งกบัคูแ่ข่งในตลาดโลก 

 ความผนัผวนของสกลุเงินบาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐ 

SMT: ประยกุต์ใช้เคร่ืองมืออนพุนัธ์ทางการเงินและการทําเนอเจอรัลเฮทจิง้ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะ 

    เกิดขึน้ 

•       วิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยโุรป, สหรัฐอเมริกา และ ญ่ีปุ่ น ยงัเป็นความเสี่ยงระดบัสงู 

SMT: นํายทุธศาสตร์สร้างสมดลุย์ 3 ด้านเช่นผลิตภณัฑ์, ลกูค้าและ เทคโนโลยี และมุง่เน้นธุรกิจท่ีมี 

ความยัง่ยืน          

•        ผลกระทบจากการประกาศขึน้คา่แรงขัน้ต่ําของรัฐบาลเป็น 300 บาทตอ่วนั 

SMT: ปรับเปลี่ยนสายการผลิตเป็นแบบอตัโนมติัมากขึน้ซึง่จะมีการใช้แรงงานน้อยลง 
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•        เทคโนโลยีในการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

SMT: นํายทุธศาสตร์สร้างความสมดลุย์ 3 ด้านเช่นผลิตภณัฑ์, ลกูค้า และ เทคโนโลยีมาปฏิบติั   

      

นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่วเพ่ิมเติมวา่ สิ่งท่ีแสดงวา่บริษัทฯ มีเทคโนโลยีอยูคื่อ

ทีมงานของบริษัทฯได้รับรางวลั นวตักรรมดีเดน่แห่งชาติ “National Innovation” จากสภาวิจยั

แห่งชาติ และบริษัทฯเคยได้รับการจดัอนัดบั SET 100 ในต้นปี 2554 ซึง่บริษัทฯตัง้เป้าหมายวา่จะ

กลบัไปท่ี SET 100 อีกครัง้หนึง่ 

    

หลงัจากจบการรายงานของนายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทฯ

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็ตา่งๆ ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถาม

ประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

 

การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

 

1. นายสมเกียรต ิสาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

1.1 ถ้าบริษัทฯ เปลี่ยนพวกอปุกรณ์การผลิตทัง้หมดแล้ว ในปี 2556 นี ้Gross Margin จะสงูขึน้ 

มากกวา่ปีท่ีผ่านมาหรือไม ่ 

นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่  การวางแผนธุรกิจของบริษัทฯสําหรับปีนี ้บริษัทฯจะ

ให้ความสําคญักบักลุม่ IC Packaging& Test ด้วยเหตผุลท่ีวา่ Gross Margin ของกลุม่นีจ้ะสงูกวา่

กลุม่ MMA บริษัทฯจงึมุง่เน้นในกลุม่ท่ีมี Gross Margin สงูกวา่ คาดวา่จะสามารถดําเนินการให้

บริษัทฯมี Gross Margin สงูกวา่เดิมได้ อย่างไรก็ตามคงต้องใช้ระยะเวลาหนึง่ คาดวา่ภายในสิน้ปี 

2556 นีน้่าจะมีคําตอบท่ีดีท่ีจะได้ Gross Margin ท่ีสงูขึน้  

 

1.2 Book Value ของ SMT ปี 2555 อยู่ท่ีประมาณ 4.23 และปี 2553 อยู่ท่ีประมาณ 5.70 บริษัทฯ 

จะสามารถทําให้ Book Value เท่ากบั หรือมากกวา่ปี 2553 ได้หรือไม ่และจะใช้เวลาอีกก่ีปี 

นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่  ขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงาน หรือผลประกอบการ  

Book Value ประกอบด้วยทรัพย์สินตา่งๆ ซึง่บริษัทฯมีการตดัขาดทนุ หรือ write off ในปี 2554 

คอ่นข้างเยอะจากเหตกุารณ์นํา้ท่วม โดยบริษัทฯได้ตดัขาดทุนทรัพย์สินรวมไปประมาณ 1,500 ล้าน

บาท และในปี 2555 บริษัทฯได้เร่ิมฟืน้ฟโูดยการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรใหมม่าทดแทนเป็นทรัพย์สินเพ่ิม 

และสามารถดําเนินธุรกิจ ทําให้มีผลประกอบการดีขึน้ คาดวา่น่าจะมีผลให้ Book Value ดีขึน้ซึง่คง

ต้องใช้เวลาระยะหนึง่ 
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1.3 ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ เขียนวา่ “บริษัทฯเป็นผู้ นําในการประกอบและทดสอบระบบ

แผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเคร่ืองกลจลุภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ 

MEMS)” แตใ่นโครงสร้างรายได้ปี 2555 บริษัทฯแสดงวา่มีรายได้จากกลุม่ MMA และ IC 

Packaging อยู่เพียง 2 สว่นเทา่นัน้ ไมท่ราบวา่เกิดความผิดพลาดหรือไมป่ระการใด 

นายวิทยา ยศประพนัธ์ กลา่ววา่  MEMS จะเป็นสว่นหนึง่ของโครงสร้างรายได้ของกลุม่ IC 

Packaging ซึง่แสดงอยู่ในรายงานประจําปี หน้า 23 แล้ว 

นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่วเพ่ิมเติมวา่  MEMS ธุรกิจของบริษัทฯยงัมีอยู ่แตบ่ริษัทฯ

ได้จดัประเภทไปอยู่ในกลุม่ IC Packaging เพราะบริษัทฯต้องการให้กลุม่ตา่งๆ ของบริษัทฯมีกลุม่

ย่อยน้อยลง 

  

 1.4 ถ้ารวมอยู่ในกลุ่ม IC Packaging แล้ว สอบถามว่า สดัส่วน MMA กบั IC Packaging อยู่ท่ี

เท่าไหร่ 

  นายพลศกัด์ิ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า  เน่ืองจากปีท่ีแล้ว การดําเนินธุรกิจยงัไม่เข้าท่ี จึงขอ

เรียนเป็นภาพ Business Model ของปีนี ้และปีถดัไป เน่ืองจากปีท่ีแล้วเป็นช่วงของการฟืน้ฟูกิจการ

เป็นหลกั ทําให้ระบบสดัส่วนยงัไม่เข้าท่ี จึงขอเรียนเป็นภาพของอนาคต ซึง่ปีนีจ้ริงๆบริษัทฯกําหนด

สดัส่วนแล้ว แต่เน่ืองจากไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะยงัไม่ผ่านกระบวนการด้านการรายงานตลาด

หลกัทรัพย์ฯ แต่จะพูดถึงภาพก่อนนํา้ท่วม VA-MMA มีสดัส่วนอยู่ท่ีประมาณ 60% และ VA-IC 

Packaging มีสดัส่วนอยู่ประมาณ 40% Business Model ของบริษัทฯสําหรับปีนีแ้ละปีถดัไปจะมี

การเปลี่ยนแปลง คือสลบัขัว้ จากท่ีเรียนไปว่า Gross Margin ของกลุ่ม IC Packaging ดีกว่า ดงันัน้

บริษัทฯ จงึอยากมุง่เน้นในกลุม่ธุรกิจ IC Packaging โดยจะทําให้มีการสลบัขัว้กนัในสดัสว่นของ VA 

สําหรับปีนีแ้ละปีถดัไป ซึง่วางแผนธุรกิจไว้โดยกําหนด Target  คือ VA-IC Packaging จะเป็น

สดัส่วนอยู่ท่ีประมาณ 60% ส่วน VA-MMA มีสดัส่วนอยู่ท่ีประมาณ 40% แทน และกลุ่ม MMA จะ

คงท่ีไว้ไมข่ยายซึง่ไมไ่ด้หมายความวา่ลดลง   

 

 ผู้ ดําเนินการประชมุ กลา่ววา่ มีผู้ ถือหุ้นฝากคําถามเพ่ือสอบถามผู้บริหารของบริษัทฯไว้ 2 ท่าน ดงันี ้ 

 

2. นางบุษกร อ่อนประดษิฐ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

2.1 ผลกระทบเร่ืองคา่เงินบาท กระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯหรือไม ่

นายวิทยา ยศประพนัธ์ กลา่ววา่  จากโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯในปัจจบุนับริษัทฯมี

รายได้ท่ีเป็นเงินบาทประมาณร้อยละ 80 ของรายได้ทัง้หมด สว่น 20% เป็นรายได้จากการสง่ออก 

ซึง่ทัง้หมดเป็นเงิน ดอลลา่ร์สหรัฐ และด้านนําเข้าประมาณ 95-97 เปอร์เซนต์เป็นเงิน ดอลลา่ร์สหรัฐ

เช่นเดียวกนั สรุปได้วา่เงิน ดอลลา่ร์สหรัฐมีผลกระทบกบังบการเงินของบริษัทฯมากท่ีสดุ  จากท่ีเรียน
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ไปจะเหน็วา่โครงสร้างด้านซือ้ บริษัทฯจะมีเงินดอลลา่ร์สหรัฐสงูกวา่ ตามท่ีได้เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

วา่ บริษัทฯจะมีสถานะเงินตราตา่งประเทศอยู่ในด้านเจ้าหนี ้ปัจจบุนัตกท่ีประมาณ 5-10 เปอร์เซนต์ 

การท่ีถ้าคา่เงินบาทแข็งขึน้เร่ือยๆ ก็จะมีผลกระทบให้ Gross Margin ของบริษัทฯลดลง ในสว่นท่ี

ขายให้กบัตา่งประเทศ แตถ้่าด ูNet Margin แล้ว บริษัทฯจะมีผลกําไรจากทางด้านอตัราแลกเปลี่ยน

เพ่ิมขึน้  

 

2.2 ประมาณการยอดขายปี 2556 เป็นเท่าใด 

นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่  ประมาณการยอดขายสําหรับปีนีม้องวา่น่าจะเร่ิม

กลบัเข้าสูส่ภาวะปกติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงคร่ึงปีหลงั บริษัทฯจงึได้ประมาณการยอดขายทัง้ปี

ไว้ท่ีประมาณ 9,000+ล้านบาท ซึง่น่าจะมองไปทางด้านบวก หากมองย้อนกลบัไปในปี 2554 ก่อน

นํา้ท่วม บริษัทฯสามารถทํายอดขายได้ประมาณ 7,500 ล้านบาทซึง่เป็นตวัเลข 3 ไตรมาส สว่น

ยอดขายในไตรมาสท่ี 4 ไมมี่ยอดขายเลย แตถ้่ามองย้อนไปอีกในปี 2553 บริษัทฯมียอดขาย 13,000 

ล้านบาท ทําให้บริษัทฯคาดวา่ในช่วงของการฟืน้ฟใูนปีนีน้่าจะมียอดขายอยู่ท่ีประมาณ 9,000 ล้าน

บาทบวกและลบจํานวนหนึง่ แตค่าดวา่น่าจะเป็นบวก คือ ประมาณ 9,000 กวา่ล้านบาท 

 

2.3 สถานการณ์คา่เงินเยน ท่ีออ่นตวัลงมีผลกระทบตอ่ธรุกิจอย่างไร 

นายวิทยา ยศประพนัธ์ กลา่ววา่ สว่นเร่ืองเงินเยน ปัจจบุนับริษัทฯมีลกูค้าประเทศญ่ีปุ่ นไม่

มาก ปัจจบุนัจงึยงัไมมี่ผลกระทบกบับริษัทฯ 

 

2.4 การเปิด AEC มีผลกระทบตอ่ธุรกิจอยา่งไร 

นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ มองวา่ปัจจบุนั AEC ไมมี่ผลในด้านลบ สิ่งท่ีเป็น

ประโยชน์กบับริษัทฯ คือเร่ืองของ ตลาดแรงงาน ถ้าเป็นเร่ืองการค้าตา่งๆยงัไมมี่ผลกระทบกบับริษัทฯ 

ปัจจบุนัในธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ ยงัไมป่ระสพปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน  

 

3. นางสุคนธ์ จรัสมาศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

3.1 บริษัทฯมีการประกนัภยัการเสียโอกาสทางธุรกิจหรือไม ่และเบีย้ประกนัภยัปัจจบุนัเพ่ิมขึน้เท่าใด

จากปีท่ีแล้ว 

นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่ววา่ เร่ืองของ Business Interruption ปีท่ีแล้วช่วงนํา้ท่วม

ประกนัไว้อยู่ท่ีประมาณ 66 ล้านบาท ในปีนีก้ารหมดสญัญาอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม สญัญาใหม่

เบีย้ประกนัเพ่ิมขึน้ประมาณ 7-8 เท่า การเพ่ิมขึน้ของเบีย้ประกนัภยั บริษัทฯไมมี่ทางเลือก เบีย้เพ่ิม

เพราะบริษัทฯตา่งๆได้รับความเสียหายจํานวนมาก ประกอบกบัเบีย้ประกนัภยัให้การครอบคลมุด้าน

ประกนัภยัไมไ่ด้มีการครอบคลมุเร่ืองนํา้ท่วม การประกนัภยันํา้ท่วมตามกฎหมายกําหนดไว้ให้มีการ
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ประกนั จงึต้องมี แตมี่มลูคา่น้อยมากเป็นหลกัแสนบาทเท่านัน้ ทางสว่นของบริษัทฯจงึไมไ่ด้มีการ

เพ่ิมประกนัภยัเร่ืองของภยัพิบติันํา้ท่วมไว้ แตว่า่ในระบบของการป้องกนัปัจจบุนัคิดวา่นํา้ท่วมคงไมมี่ 

คาดวา่ในปีถดัๆไป คา่เบีย้ประกนัภยัจะลดลงเร่ือยๆเพราะบริษัทฯไมมี่การเคลมใดๆทัง้สิน้  

   เม่ือไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชุมจึงสรุปว่า ท่ีประชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ตามท่ี

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้นําเสนอ   

 

   มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

นายวิทยา ยศประพนัธ์ รายงานวา่ตามท่ีบริษัทฯได้จดัสง่รายงานประจําปี ซึง่มีรายละเอียด

ของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน รวมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชีไปพร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้วนัน้ รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน

รวมทัง้รายงานของผู้ สอบบัญชี ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2555 หน้า 79-121 โดยผล

ประกอบการในปี 2555 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยเปรียบเทียบกบัปี 2554 

สรุปได้ดงันี ้ 
(หน่วย:ล้านบาท) 

รายการ 2555 2554 

สินทรัพย์รวม  3,902 2,066 

หนีส้ินรวม  2,142 1,047 

สว่นของผู้ ถือหุ้น  1,760 1,018 

รายได้รวม  4,868 7,623 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ  731 (1,505) 

อตัรากําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 1.767 (3.714) 

  

  จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็ตา่งๆ 

   

การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

 

1.  นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในงบกําไรขาดทุนแสดง

รายได้ของปี 2555 ลดลงตามสดัส่วนเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่เม่ือพิจารณาค่าใช้จ่าย พบว่า
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่ได้ลดลงตามสดัส่วนด้วย จึงขอสอบถามว่าเหตใุดค่าใช้จ่ายดงักล่าวนีถ้ึง

ไมล่ดลงตามเหมือนคา่ใช้จ่ายอ่ืน 

 นายวิทยา ยศประพนัธ์ กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วยผลขาดทุนส่วนหนึ่ง

ท่ีเป็นผลตอ่เน่ืองจากเหตกุารณ์นํา้ท่วม โดยลกูค้าขนาดกลางรายหนึง่ได้ยกเลิกโครงการทําให้สินค้า

และบริการท่ีบริษัทฯส่งไปก่อนหน้านีถู้กลกูค้าปฏิเสธท่ีจะจ่ายชําระ ทําให้บริษัทฯต้องพิจารณาตัง้

สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จึงเป็นเหตทํุาให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของปี 2555 แสดงสงูขึน้

ด้วย 

    

   เม่ือไมมี่การซกัถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชมุ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั 

 งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของ

ผู้สอบบญัชี  

 

   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบญัชีด้วยคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 210,033,081 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 28,600 เสียง   

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานของปี 2555 

 

 ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า ตามนโยบายของบริษัทฯ ท่ีกําหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปัน

ผลได้ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ (โดยมีเง่ือนไข) ซึง่จากงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกําไรประมาณ 731 ล้านบาท แต่

เป็นรายได้อ่ืน ท่ีบริษัทฯได้รับจากบริษัทประกนัภยัจากเหตุการณ์อทุกภยั ซึง่รายได้ดงักล่าวต้องมา

หกักบัขาดทุนสะสมท่ีบริษัทฯยงัมีอยู่ และทําให้ขาดทุนสะสมของบริษัทฯลดลงเหลือ (85.85) ล้าน

บาท ดังนัน้ตามกฎหมายแล้วบริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เน่ืองจากบริษัทฯยังมีขาดทุน

สะสมเหลืออยู่ บริษัทฯจงึเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2555  

 

  จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็ตา่งๆ ปรากฏว่า  ไม่มี

การซักถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

สําหรับผลการดําเนินงานของปี 2555 ตามท่ีเสนอ 

 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ประชมุเม่ือวนัจนัทร์ที่ 22 เมษายน 2556 
 

 

  
18  / 27 

  

    มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2555 

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 210,033,081 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 28,600 เสียง   

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 

 ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ

ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึง่ในสามของจํานวน

กรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2556 นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ดงันี ้ 

  1. นายพิทกัษ์ ศิริวนัสาณฑ์  รองประธานกรรมการ  

2. นายธีรศกัดิ์ สวุรรณยศ  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชอง เคว็น ซมั  กรรมการ 

4. นางพนูพรรณ ไชยกลุ  กรรมการ 

 

 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ 

ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใส ทัง้ได้

ปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการและอนกุรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงได้มีมติให้เสนอต่อ

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  

  ทัง้นีข้้อมลูและประวติัสงัเขปของกรรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 3 

ท่ีได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ในวาระนีจ้งึขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านลงคะแนนเลือกตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ไปทัง้ท่ีประสงค์จะลงคะแนนเหน็ด้วย ไมเ่ห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงแตง่ตัง้กรรมการแตล่ะท่าน บริษัทฯ จะเก็บบตัร

ลงคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงก่อนและจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยภายหลงั 

จากนัน้ผู้ ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็

ตา่งๆ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเดน็ใด ผู้ ดําเนินการประชมุจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา

แตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคลไป 

 

   มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตาม

วาระ ดงันี ้
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 (1) นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์ ได้รับเลือกตัง้ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และให้ดํารง

ตําแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 209,983,081 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 78,600 เสียง   

  

(2) นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 209,983,081 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 78,600 เสียง   

 

(3) นายชอง เคว็น ซัม ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 209,938,081 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9785 

ไมเ่ห็นด้วย 45,000 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0214 

งดออกเสียง 78,600 เสียง   

 

 (4) นางพูนพรรณ ไชยกุล ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 209,426,181 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 635,500 เสียง   

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 

 

  ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว โดยความเห็น

ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่เปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความ

รับผิดชอบและประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการโดยให้คงอตัราเดิมตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ได้มีมติอนมุติัไว้  

  รายละเอียดเป็นไปตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

และตามท่ีปรากฏในสไลด์ ดงันี ้
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 ตาํแหน่ง 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 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

 

จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามข้อสงสยัและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มี

การซกัถามอย่างใด ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

ประจําปี 2556 ตามท่ีได้นําเสนอ    

                  

  มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ตามท่ี

เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 210,032,161 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9859 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 29,520 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0140 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2556 

 

   ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

จึงได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2556 และ

กําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตัง้ นายศุภชัย 

ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กุล ผู้สอบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 และ/หรือ นางสาวทิพวลัย์ นานานุวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3459 แห่งบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ประจําปี 2556 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทฯ รวมทัง้งบการเงินรวม และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้ มีอํานาจแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีรับ

อนญุาตคนอ่ืนของบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้ปฏิบติัหน้าท่ีแทนได้ ทัง้นีผู้้สอบ

บญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด  
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รายการ ปี 2556 ปี 2555 

- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 1,420,000 1,420,000 

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

- การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทยอ่ย (SMT GE) 50,000 50,000 

- การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีของบริษัทยอ่ย (SS RFID) 300,000 50,000 

รวม 1,875,000 1,625,000 

 

จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็ตา่งๆ 

   

การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

 

1.  นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีใน

การสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย เพ่ิมขึน้คอ่นข้างมาก เพราะเหตใุด  

 นายวิทยา ยศประพนัธ์ กล่าวว่า ในปลายปี 2554 บริษัทฯได้จดัตัง้บริษัทย่อย บริษัท เอส

เอส อาร์เอฟไอดี จํากัดขึน้ โดยในปีท่ีผ่านมายังไม่มีการทํากิจกรรมการดําเนินงาน สําหรับในปี 

2556 นี ้บริษัทย่อย บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากดั เร่ิมมีกิจกรรมดําเนินงานขึน้ ประกอบกบัมี

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท และมีการนําเข้าเคร่ืองจกัรเพ่ือเข้ามา

ผลิตและทดสอบผลิตภณัฑ์ของบริษัทเอง ผู้สอบบัญชีฯ จึงได้ประมาณการค่าสอบทานงบการเงิน

ตามรายการท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้นัน้ 

 

จากนัน้ผู้ ดําเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2556 ตามท่ีได้นําเสนอ 

 

    มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประจําปี 2556 ตามท่ีได้นําเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 210,112,161 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 29,520 เสียง   

 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

  

ประธานในท่ีประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัต่างๆ โดยกรรมการและ

ผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามในเร่ืองตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้ 
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การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

 

1. นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

1.1  ตามเอกสาร รายงานประจําปี 2555 หน้า 27 พดูถงึ “โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม” ได้แก่ 

บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั และบริษัท เอส

เอส อาร์เอฟไอดี จํากดั ซึง่บริษัทฯแสดงรายละเอียดว่า ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทัง้ 3 บริษัทนีเ้ท่าใด 

คิดเป็นก่ีเปอร์เซนต์ แตไ่มไ่ด้แสดงรายละเอียดวา่ บริษัทฯมีทนุจดทะเบียน หรือลงทนุด้วยจํานวนเงิน

เท่าใด  

 นายวิทยา ยศประพนัธ์ กล่าวว่า (1)  บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. บริษัทฯ

ถือหุ้นร้อยละ 59 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด ทุนจดทะเบียนค่อนข้างน้อย ประมาณ 20,000 ดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา (2) บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 90 ของจํานวนหุ้น

ทัง้หมด ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท บริษัทนีย้งัไมไ่ด้ดําเนินธุรกิจ และ (3) บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอ

ดี จํากดั บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด ทนุจําทะเบียนเร่ิมจดัตัง้ท่ี 10 ล้านบาท 

และได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท เม่ือปลายปี 2555 โดยมีทุนเรียนชําระแล้ว 25 ล้าน

บาท นอกจากนีกิ้จกรรมการดําเนินงานของบริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จํากัด ได้มีขึน้แล้ว โดย

เคร่ืองจกัรจากประเทศญ่ีปุ่ นจะนําเข้ามาเพ่ือผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง ซึ่งจะอยู่ใน

บริเวณใกล้เคียงกบับริษัทฯในปัจจบุนั คาดวา่จะสามารถขายและทํารายได้ในไตรมาสท่ี 3 นี ้

 

1.2 ตามเอกสาร รายงานประจําปี 2555 หน้า 39 พูดถึง หวัข้อ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร” ซึง่มีรายการ

โบนสัในปี 2555 จ่ายให้กบัผู้บริหารจํานวน 5 รายจํานวนประมาณ 1.20 ล้านบาท  สอบถามว่าการ

จ่ายเงินโบนสัดงักลา่วจ่ายจากผลประกอบการของปี 2555 หรือปี 2554  และถ้าเป็นการจ่ายจากผล

ประกอบการของปี 2555 นัน้บริษัทฯไมไ่ด้มีผลกําไร ทําไมถงึมีการจ่ายโบนสั 

 นายวิทยา ยศประพนัธ์ กลา่ววา่ โดยปกติบริษัทฯจะมีการจ่ายโบนสัให้กบัพนกังาน 1 เดือน

เป็นอย่างน้อย และเน่ืองจากในปีท่ีผ่านมามีแรงกดดนัหลายอย่าง จึงต้องจ่ายโบนสัให้พนกังานเพ่ือ

เป็นขวญัและกําลงัใจ  

 นายพลศกัด์ิ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในปี 2554 นัน้บริษัทฯได้รับผลกระทบจาก

นํา้ท่วม จึงตดัสินใจไมมี่การจ่ายโบนัส เม่ือบริษัทฯเร่ิมดําเนินธุรกิจหลงัฟืน้ฟู ประกอบกบับริษัทใน

กลุม่อตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ มีการกําหนดการจ่ายโบนสัเป็นลกัษณะมาตรฐานไว้ 1 

เดือน จึงตดัสินใจจ่ายโบนสั และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นพนักงานรายเดือนตามกฎหมาย

แรงงาน บริษัทฯจึงต้องจ่ายให้กบัผู้บริหาร ในฐานะพนกังานของบริษัทฯ เพ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจ

ในการปฎิบติัหน้าท่ีของพนกังานบริษัทฯ 
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1.2.1 โบนสัตามความหมายนี ้เป็นคา่ใช้จ่ายในงบการเงินแล้ว ไมไ่ด้จ่ายจากผลการดําเนินงาน 

 ไมไ่ด้จ่ายจากกําไรใช่หรือไม ่เป็นค่าใช้จ่ายพนกังานท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเป็นปกติ  แต่ปี 2554 

มีข้อยกเว้นวา่ได้รับผลกระทบมากจากนํา้ท่วมจงึไมจ่่ายใช่หรือไม ่

 นายวิทยา ยศประพนัธ์ กล่าวว่า โบนสัคือผลตอบแทนของพนกังาน ซึง่ไม่ได้ขึน้กบัผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ประเพณีปฏิบติัท่ีผ่านมาบริษัทฯจะจ่าย 1 เดือน ส่วนในปี 2554 ไม่มีการ

จ่ายแตม่าจ่ายในปี 2555 แทน 

 

1.2.2    กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ในปี 2554 และปี 2555 เป็นสดัสว่นเดียวกนัหรือไม ่ 

นายพลศกัด์ิ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า หลงัจากนํา้ท่วมบริษัทฯได้มีการปลดพนกังานออก 

ทําให้จ่ายเงินกองทนุสํารองเลีย้งชีพลดลงด้วย  

นายวิทยา ยศประพนัธ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า กองทุนสํารองเลีย้งชีพสงูขึน้ เน่ืองจากปกติการ

จ่ายเงินสมทบเงินกองทนุสํารองเลีย้งชีพให้กบัพนกังานจะสงูขึน้เม่ือพนกังานทํางานกบับริษัทฯนาน

ขึน้ คือย่ิงทํางานนานก็จะได้อตัราเงินสมทบสงูขึน้เป็นขัน้ 

 

1.2.3    กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เป็นกฎหมาย หรือระเบียบของบริษัทฯหรือไม ่ 

นายวิทยา ยศประพนัธ์ กล่าวว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต้องมีเงินกองทุนสํารองเลีย้ง

ชีพอนันีก้ฎหมายกําหนดไว้ ส่วนอตัราเงินสมทบนัน้ก็จะมีกรอบให้เลือกว่าจะใช้อัตราใด ซึ่งบาง

บริษัทก็จะเลือกใช้อัตราเดียวกันตลอด แต่สําหรับบริษัทฯเอง จะจูงใจให้พนักงานทํางานอยู่กับ

บริษัทฯ หากทํางานอยู่กบับริษัทฯนานก็จะได้รับเงินกองทนุสํารองเลีย้งชีพท่ีสงูขึน้เป็นขัน้บนัได 

 

1.3 ตามเอกสาร รายงานประจําปี 2555 หน้า 112 หมายเหตปุระกอบงบการเงิน พูดถึง หัวข้อ 

“รายได้จากการขายและบริการ” ซึง่ตามข้อความท่ีปรากฏเสมือนหนึ่งว่า บริษัทฯมีรายได้จากการ

ขายให้กบัลกูค้ารายหนึ่งเป็นจํานวนมากกว่าร้อยละ 85 ของรายได้จากการขายและบริการทัง้หมด

ของบริษัทฯ ส่วนตวัเห็นว่าเป็นความเสี่ยง เน่ืองจากว่าลูกค้าน้อยรายถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะ

กระทบกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯคอ่นข้างมาก จงึใคร่ขอคําอธิบายในคําถามดงักลา่ว  

 นายวิทยา ยศประพนัธ์ กลา่ววา่ เร่ืองของโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ถ้าใครเข้ามาประชุม

ผู้ ถือหุ้ นทุกๆปีก็จะเข้าใจ เน่ืองจากว่าการขายของบริษัทฯปกติ  ลักษณะการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯคือรับจ้างประกอบและผลิต รายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจ้างประกอบและผลิต และ

บริษัทฯมีลกูค้ารายใหญ่ 1 ราย ซึง่เป็นความต้องการของลกูค้าเองต้องการให้บริษัทฯมีการซือ้ขาย

วตัถุดิบในการผลิตด้วย ซึง่ลกูค้ารายอ่ืนจะ consign วตัถุดิบมาให้บริษัทฯ  และไม่มีผลกระทบกบั

งบการเงิน ทําให้ดเูหมือนวา่บริษัทฯจะยดึกบัลกูค้าเพียงรายเดียว ผกูพนักบัลกูค้ารายเดียว ถ้าลกูค้า

เกิดปัญหาก็จะกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯด้วย บริษัทฯจึงหาวิธีการท่ีเรียกว่า VA (Value 
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Added) โดยนําเอาค่าวตัถุดิบออกซึง่จะสามารถแสดงรายได้ท่ีแท้จริงของบริษัทฯได้  ซึง่ในช่วงการ

ดําเนินงานปกติ ปี 2554 บริษัทฯมีรายได้จากการขายให้กบัลกูค้ารายหนึ่งถึง 75% มี Value Added 

เพียง 20% ของ Value Added ทัง้หมดเท่านัน้ ฉะนัน้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯไมต้่องกงัวลวา่บริษัทฯจะมี

รายได้เป็นหลกัจากการขายและบริการเพียงรายเดียว  

 นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่วเพ่ิมเติมวา่ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯแบ่งเป็น กลุ่ม 

MMA และ IC Packaging กลุ่มสินค้า MMA นัน้ มีการนํามลูค่าของวตัถุดิบมารวมด้วยทัง้นีล้กูค้า

รายหนึ่งของบริษัทฯมีรายได้เป็นค่าวตัถุดิบค่อนข้างสงู เม่ือเทียบกับลกูค้ารายอ่ืน ซึง่จะกระทบกับ

งบการเงินของบริษัทฯ ในการแสดงรายได้จากการดําเนินงานท่ีแท้จริง ทําให้มองภาพของผล

ประกอบการผิดพลาดไป ทําให้บริษัทฯต้องแยกค่าวตัถุดิบออกมา ท่ีเรียกว่า VA (Value Added) = 

รายได้ทัง้หมด – คา่วตัถดิุบ ดงันัน้คา่ VA จะทําให้มองภาพของผลประกอบการท่ีแท้จริงดีขึน้ และไม่

ผิดพลาด  

 

2. นายสามารถ สุภานันท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอแนะในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

2.1 เสนอแนะให้บริษัทฯ เข้มงวดกบัการบริหารความเสี่ยงจากภยัพิบติั ตามท่ีบริษัทฯได้มีการเขียน

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้แล้ว เน่ืองจากภัยพิบัติท่ีเกิดขึน้เม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯไม่

สามารถรองรับได้ทัง้ๆท่ีบริษัทฯได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงไว้แล้ว 

 

2.2 เสนอแนะให้บริษัทฯ แสดงรายละเอียดของ สินค้าด้อยค่า (Dead Stock) ว่ามีปริมาณมากน้อย

เพียงใด ซึง่เข้าใจวา่ผู้บริหารไมค่อ่ยได้ให้ความสําคญักบัสินค้า Dead Stock มากนกั 

 

2.3 จากรูปรายงานประจําปี 2555 หน้า 26 รูปถ่ายพนกังานปฏิบติังานในห้อง clean room ใส่ท่ีปิด

จมูกผิดวิธีการ และสวมถุงมือในลกัษณะไม่ถูกต้อง ซึ่งทําให้เข้าใจว่าทีมควบคุมคุณภาพไม่ค่อย

เข้มงวดนัก และหน้า 44 รูปถ่ายพนกังานขบัรถโฟล์คลิฟท์ กฎหมายความปลอดภยัระบุชดัเจนว่า

ต้องสวมหมวก แสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย นอกจากนีบ้ริษัทฯยังไม่ได้

แสดงรายละเอียดของ defect ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด แสดงว่าบริษัทฯไม่ค่อยได้ให้

ความสําคัญกับคุณภาพการผลิตมากนัก ทัง้ๆท่ีเร่ือง defect เป็นเร่ืองสําคัญ  ตัวอย่างเช่น ถ้า

ขายป็นสินค้าราคาจะได้ราคาท่ี  100 บาท แต่ถ้าเป็น scrap จะขายได้ในราคา 1 บาท แสดงว่า

ขาดทุน 99 บาท และในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ยงัไม่ได้พูดถึงเร่ืองการควบคมุคุณภาพการ

ผลิต จึงเสนอแนะให้ผู้บริหารให้ความสําคญักบัเร่ืองการควบคมุคณุภาพให้มาก เพ่ือ defect จะได้

เกิดน้อย และบริษัทฯจะได้กําไรมากกวา่นี ้และของเสียลดน้อยลง 
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ผู้ ดําเนินการประชุมกล่าวว่า มีผู้ ถือหุ้นกล่าวถึงเร่ืองการบริหารความเสี่ยง จึงขอเรียนเชิญ 

รศ.ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ ชีแ้จง  

รศ.ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กล่าวว่า ก่อนท่ีจะ

ตอบคําถาม รู้สกึดีใจท่ีมีผู้ ถือหุ้นให้ความสนใจและอา่นในรายละเอียดท่ีระบุในรายงานประจําปีของ

บริษัทฯ ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า ทุกบริษัทฯไม่อยากจะเขียนให้สวยหรู แต่ในแง่ปฏิบติัหลงัจากเกิด

เหตุการณ์นํา้ท่วม ทางบริษัทฯก็ได้เห็นว่ามีเหตุการณ์ท่ีในอดีตโอกาสเกิดน้อย แต่ผลกระทบ 

(impact) มหาศาล เลยเป็นจุดเร่ิมต้นว่าบริษัทฯต้องมองเร่ืองการบริหารความเสี่ยงมากย่ิงขึน้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างแรก พยายามสร้างเป็นวฒันธรรมให้เกิดขึน้ และไม่ใช่เพียง

เขียนแคล่ายลกัษณ์อกัษรอย่างเดียว ต้องดําเนินการปฏิบติัด้วย ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมากขึน้ สิ่งท่ี

จะดําเนินการคือให้ Monitor เพ่ิมขึน้ ในแต่ละไตรมาส ได้มอบหมายให้แต่ละฝ่ายงานกําหนด

วตัถุประสงค์ว่าต้องการให้มียอดขายเท่าไหร่ ต้องการ Maintain Gross Margin เท่าไหร่  กําหนด

เป็นTarget โดยอาจจะใช้เป้าหมายทางการเงินท่ีกําหนดเป็นตวัเลขชดัเจนได้ เช่น อตัราส่วนแสดง

ความสามารถในการทํากําไร ได้แก่ อตัราส่วนกําไรขัน้ต้น อตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน และ

อตัราส่วนกําไรสทุธิ เป็นต้น ซึง่ตวัเลขทางการเงินนีจ้ะเกิดจากการคํานวณเม่ือพิจารณาผลกระทบ

จากความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ อาจประสพไว้ล่วงหน้า เม่ือถึงช่วงเวลาในแต่ละไตรมาส และได้ตัวเลข

ทางการเงินท่ีแท้จริง (Financial Actual) จึงนํามาเปรียบเทียบกัน ก็จะสามารถทราบผลต่างท่ีมี

นยัสําคญั ทราบปัจจยัเสี่ยง/ความเสี่ยงท่ีบริษัทฯได้รับ เพ่ือนํามากําหนดแนวทางป้องกนัความเสี่ยง 

และผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ได้  เร่ืองการบริหารความเสี่ยงคงต้องพัฒนาไปเร่ือยๆ เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบติัได้จริง ทัง้นีบ้ริษัทฯขอน้อมรับคําแนะนําเพ่ือนําไปปรับปรุงตอ่ไป 

ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กล่าวว่า ในสายการผลิตของบริษัทฯเน้นยํา้เร่ืองคณุภาพการผลิต

อยู่เสมอ บางครัง้ได้มีการพบเห็นจากการ audit และได้ทําการการตกัเตือน และตรวจสอบอยู่ตลอด 

บริษัทฯขอน้อมรับคําแนะนําเพ่ือนําไปปรับปรุงตอ่ไป 

  

3.นาย วุฒไิกร งามอุษาวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ ขอย้อนกลบัไปสอบถามใน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2555 ตามท่ีบริษัทฯมี

นโยบายจ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40% ของกําไรสทุธิ (โดยมีเง่ือนไข) นัน้ ในปี 2554 เกิดนํา้ท่วม 

แตบ่ริษัทฯยงัคงมีกําไรซึง่ได้รับจากการเคลมประกนัภยั เข้าใจวา่กําไรเกิดจากการเคลมของ

ประกนัภยั และเข้าใจวา่ การประกนัภยัของบริษัทฯมีอยู่ 2 อย่าง คือ (1) การประกนัภยัสนิทรัพย์ 

และ (2) ประกนั Business Interruption ซึง่เวลาทําประกนัภยัธุรกิจชะงกังนั จะรวมรายได้และกําไร

ของทางบริษัทฯอยู่ในนัน้ เพราะฉะนัน้กรมธรรม์ตวันีอ้อกมาเพ่ือมา replace หรือเพ่ือมาประกนั

ความเสี่ยงของทางบริษัทฯในเร่ืองผลประกอบการ จริงๆแล้วมองวา่ อนันีก้็เป็นผลประกอบการตวันงึ 
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ซึง่มา replace ความเสี่ยงของผู้ประกอบการ ถ้าเข้าใจผิดประการใดขอให้ผู้บริหารของบริษัทฯช่วย

อธิบาย  

 นายวิทยา ยศประพนัธ์ กลา่ววา่  ขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ีแนะนํา โดยปกติการ 

ประกนัภยั Business Interruption มีอยู่ 2 แบบคือ (1) Loss of profit และ (2) Standing Charge /

แบบคา่ใช้จ่ายคงท่ี ซึง่ท่ีผ่านมาบริษัทฯเลือกท่ีจะประกนัแบบ Standing Charge แตใ่นเร่ืองการ

ประกนัแบบ Loss of profit จะมีคา่เบีย้ประกนัภยัคอ่นข้างสงู และมีรายละเอียดการเคลมคอ่นข้าง

ยุ่งยาก ซึง่ในอนาคตบริษัทฯอาจต้องพิจารณาใหมว่า่จะประกนัแบบใด  

นายพลศกัด์ิ เลิศพฒิุภิญโญ กลา่วเพ่ิมเติมวา่ ขออธิบายเสริมในเร่ือง การประกนัภยั 

Business Interruption ท่ีผ่านมาบริษัทฯมีการประกนัภยัคอ่นข้างต่ํา โดยมีการประกนัภยัเป็น

ระยะเวลา 6 เดือน เป็นจํานวนเงิน 66 ล้านบาท หนึง่เดือนประมาณ 11 ล้านบาท ซึง่เม่ือเทียบกบั

ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในปีท่ีผา่นมาก็ถือว่าประกนัในวงเงินท่ีน้อยมาก ด้วยเหตผุลวา่บริษัทฯ ไม่

คาดคิดว่าจะเกิดเหตกุารณ์นํา้ท่วมในปีนีบ้ริษัทฯจงึมีการเพ่ิมทนุประกนัมากขึน้ โดยยืดระยะเวลา

ประกนัเป็น 9 เดือน และเพ่ิมทนุประกนัรวมทัง้หมดประมาณ 300 กวา่ล้านบาทซึง่เป็นการเพ่ิมเพ่ือ

ลดความเสี่ยง สําหรับการเลือกวา่จะประกนัแบบ (1) Loss of profit หรือ (2) Standing Charge 

ปัจจบุนับริษัทฯยงัคงเลือกประกนัแบบ Standing Charge อยู่และพิจารณาแล้ววา่แตล่ะแบบมีข้อดี 

ข้อเสียท่ีแตกตา่งกนั บริษัทฯจงึเลือกแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการทําธุรกิจของบริษัทฯ และการ

คิดการเคลมประกนัแบบเดิม คอ่นข้างสบัสนและมีรายละเอียดมากมาย ปัจจบุนับริษัทฯยงัไมไ่ด้รับ

เงินประกนัสว่นนี ้บริษัทฯจงึมีการปรับปรุงการประกนัภยัในสว่นนีใ้หม ่

 

4. นาย กฤษดา ศิลป์วิสุทธ์ิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

4.1 อยากทราบวา่ปี 2554 ท่ีบริษัทฯได้รับผลกระทบจากนํา้ท่วม เคร่ืองจกัรของโรงงานท่ีถกูนํา้ทว่ม 

มีความเสียหายคิดเป็นก่ีเปอร์เซนต์ของเคร่ืองจกัรทัง้หมด 

ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กลา่ววา่ พืน้ท่ีการผลิตชัน้ 1 ของโรงงานเสียหายทัง้หมดโรงงานมี 

การจดัวางเคร่ืองจกัรไว้ท่ีชัน้ 1 และชัน้ 2 ซึง่ชัน้ 1 มีปริมาณเคร่ืองจกัรอยู่ท่ีประมาณ 60% ของ

เคร่ืองจกัรทัง้หมด เพราะเป็นชัน้ท่ีรับนํา้หนกัได้มากกวา่  

  

4.2 ปัจจบุนัเม่ือมีการติดตัง้เคร่ืองจกัรได้กลบัมาอยู่ท่ี CAPACITY ปกติท่ีก่ีเปอร์เซนต์แล้ว 

ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กลา่ววา่ กําลงัการผลิต CAPACITY กลบัมาท่ีภาวะปกติเรียบร้อย

แล้ว   

 

4.3 ปัจจบุนั ปี 2556 ผลิตได้ตาม CAPACITY ของเคร่ืองจกัรประมาณก่ีเปอร์เซนต์ 
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ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กลา่ววา่ Utilization ปี 2556 ทยอยกลบัขึน้มาแล้ว โดยกลุม่ MMA 

อยู่ท่ีประมาณ 70 เปอร์เซนต์ ณ ปลายไตรมาสท่ี 1 และกลุม่ IC Packaging อยู่ท่ีประมาณ 60 

เปอร์เซนต์ ณ ปลายไตรมาสท่ี 1 สําหรับสามไตรมาสท่ีเหลือบริษัทฯจะพยายามหาลกูค้ารายใหมม่า

เพ่ิมเติมและดงึลกูค้ารายเก่าให้กลบัมาผลิตกบับริษัทฯอีกครัง้ เพ่ือให้สามารถ Utilize เคร่ืองจกัรให้

ได้มากท่ีสดุ  

 
 

เม่ือท่ีประชมุไมมี่ข้อซกัถามอย่างใดอีก ผู้ ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานฯกลา่วปิดการ

ประชมุ ประธานฯได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุการดําเนินงาน 

ของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเม่ือเวลา 16.30 น. 

 

 

 

 

   ลงช่ือ           -ลงลายมือชือ่-             ประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุ 

                    (นายสมนกึ ไชยกลุ) 
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                 (นายยรรยงค์  สวสัด์ิ) 

                   เลขานกุารบริษัทฯ 


