
 
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 
 ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 นางกลุกนิษฐ ค าศิริวชัรา ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ บดันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมทัง้ด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 213 ราย ถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ 507,638,260 หุ้ นคิดเป็นร้อยละ 
60.6877 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 836,475,966 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิดการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพ่ิมขึน้จึงรวมเป็น
จ านวนทัง้สิน้ 251 รายถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 532,472,944 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 63.6567 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ) 

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

 
กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ จ านวน 7 ท่าน  

1. นายสมนกึ ไชยกลุ                     ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง 

และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจดัการวตัถดุิบ) 
3. นายประสาท ยนูิพนัธุ์ กรรมการ 
4. นางพนูพรรณ ไชยกลุ กรรมการ 
5. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

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

คา่ตอบแทน 
7. ศาสตราจารย์  ดร.ก าพล ปัญญา

โกเมศ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง 
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ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะท าหน้าที่น าเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชมุจ านวน 3 ท่าน 
 1.  นายพีระพล  วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2.  นายชยัณรงค์ นิมมานเทวินทร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานปฏิบตัิการและพฒันา) 
 3. นายทดัธีร์ ขย่ิม  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานการพฒันาธุรกิจ) 
  

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน  2 ท่าน 
1.   นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
2.   นางสาวอารดา พนัตาวงษ์ 

 
ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน 2 ท่าน  
1. นายคเณศ ศรีศภุอรรถ 
2. นางสาวปณุฑริกา ฉายะภตูิ 
 
ที่ปรึกษากฎหมายอสิระจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จ ากัด เข้าร่วมประชมุ 
จ านวน 2 ท่าน 
1.   นางกลุกนิษฐ ค าศิริวชัรา  
2.   นางสาวพรพิไล โกศลประภา 
 
เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน 2 ท่าน 
1.   นายธนากร ชยัพิทกัษ์สมบตัิ 
2.   นางสาวสวรรณญา แย้งบตุร 
 
บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและ

ตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียงร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนัน้ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญ
นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึง่เป็นประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กล่าว
ต้อนรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  และกล่าวเปิดการประชุม จากนัน้ได้
มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ ค าศิริวชัรา ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามวาระการ
ประชุม และก่อนเร่ิมด าเนินการประชุม นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
1.  การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีถือ

อยู่หรือรับมอบฉนัทะมา 
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2.  ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ ทัง้นีใ้นการประชุมผู้ ถือหุ้น
ในครัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด 

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

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

เสียงในใบมอบฉนัทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไมต้่องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนจากใบมอบฉันทะ
เพ่ือความสะดวกของผู้ เข้าร่วมประชมุ แตส่ าหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาใน
หนงัสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วย
ตนเอง 

6.  ผู้ด าเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน
เสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดย
ในแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

7.  มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
- วาระท่ี 1, วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 จะต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
- วาระท่ี  6 ต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
- วาระท่ี 8 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่ 
     มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
- วาระท่ี 2  เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ  

8.  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมในแตล่ะวาระ โปรดแจ้งช่ือและนามสกลุ เพ่ือเป็นข้อมลู 
    ให้บริษัทฯ 
               หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่วด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
 

 ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 
26 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดงักล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 
วนันับแต่วนัประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้
ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็การแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว  

   เม่ือไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดงักล่าวและไม่มีการซกัถาม
อย่างใด ผู้ด าเนินการประชมุเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อ

วนัท่ี 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

  
เห็นด้วย 515,541,733 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
 

ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ รายงานความ
คืบหน้าเก่ียวกบัการจดัท าแผนการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 
ประธานกรรมการ กล่าวว่า เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่สนบัสนุน

ให้บริษัทจดทะเบียนจดัท าแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่  ผมขอเรียนให้ท่ีประชุมทราบถึงความ
คืบหน้าของนโยบายและการด าเนินการเก่ียวกบัการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ดงันี ้แม้ว่า
บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมลงนามการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการ  แต่บริษัทฯก็ได้ก าหนด
นโยบายการต่อต้านการทุจริต และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
คอร์รัปชัน่ และได้เผยแพร่เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิตามท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปีหน้า 34 ซึง่ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเร่ืองการกระท าผิดด้านการทุจริต หรือ
การกระท าผิดจริยธรรมใด 

 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีที่ 27 เมษายน 2560 
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จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯตามท่ีได้เสนอไว้ในรายงานประจ าปี 2559 และกล่าวเรียนเชิญ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ท่ีประชมุรับทราบ  

 
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวว่า เนือ้หาในการน าเสนอมี

สาระส าคญั 2 เร่ืองดงันี ้       
1) 2016 Performance Summary 
2) 2017 Business Plan and Outlook 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

2016 Performance Summary  
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Strategy (กลยุทธ์) มี 3 กลยุทธ์ดังนี ้
1. Cost reduction to maximize profit of current products (ลดต้นทนุ) 
2. Increase volume of current customers for better utilization (เพ่ิมปริมาณการผลิต) 
3. Diversify our services, products and customers (ธุรกิจใหม ่เพ่ิมลกูค้าหลากหลาย) 

 
                    Cost Reduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ได้สรุปภาพรวมของโครงการ Cost Reduction ท่ีส าคญัของปี 
2016 ซึ่งจากความร่วมมือของพนกังานบริษัทฯสามารถประหยดัได้เป็นจ านวนเงินประมาณ 133 
ล้านบาท จากจ านวน 111 โครงการ บริษัทฯ ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ผลท่ีส าคญัของการ
ด าเนินโครงการ คือ การท่ีบริษัทฯ มี Gross Margin ท่ีดีขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัคงจะด าเนินโครงการนี ้
อย่างตอ่เน่ือง  
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Product Mix Change 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงานว่า บริษัทฯ มียอดขายของปี 2016  ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2015 แตก่ลบัมีก าไรเบือ้งต้น (Gross Profit) ท่ีเพ่ิมขึน้ ดงันี ้ 

ปี 2015 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการประมาณ 7,562 ล้านบาท มีก าไรขัน้ต้น 
(Gross margin) ประมาณ 117 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6 รายได้หลกัมาจากกลุม่ผลิตภณัฑ์ WD 

ปี 2016 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านรายได้จากการขายไปค่อนข้างมาก 
กลุม่ท่ีเติบโตขึน้มาเป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ IC Packaging และ Wafer Dicing  โดยบริษัทฯ มีรายได้จาก
การขายและบริการประมาณ 3,468 ล้านบาท มีก าไรขัน้ต้น (Gross margin) ประมาณ 248 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 7.1 (หลงัหกัส ารองการด้อยคา่ของทรัพย์สิน 56)  ล้านบาท 

 
New Customer 

  นายพีระพล วไิลวงศ์เสถียร รายงาน New Customer ท่ีบริษัทฯหาได้รวมจ านวน 11 ราย 
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Financial Summary 
  ปี 2016 บริษัทฯ มีตวัเลขทางการเงินท่ีส าคญั ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 Business Plan and Outlook 
  นายพีระพล วไิลวงศ์เสถียร รายงานกลยทุธ์ ส าหรับปี 2017 ดงันี ้
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีที่ 27 เมษายน 2560 

 

 

  

9  / 24 

  

Cost Reduction 
  Outlook: Cost Reduction ส าหรับปี 2017 บริษัทฯ ก าหนดเป้าหมายไว้ท่ีประมาณ 120 ล้านบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 

Financial Plan 
Outlook: Sales ส าหรับปี 2017 บริษัทฯ ก าหนดเป้าหมายไว้ท่ีประมาณ 3,407 ล้านบาท ซึ่ง
ใกล้เคียงกบัปี 2016 โดยประมาณการก าไรขัน้ต้น (Gross margin) ท่ีประมาณ 19-22%  โดยจะมี 
Value Added ไมต่ ่ากว่า 1,600 ล้านบาท โดยจะควบคมุค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้เพ่ิมขึน้
น้อยท่ีสดุ 
 
ประมาณการปี 2017 บริษัทฯ น่าจะมีตวัเลขทางการเงินท่ีส าคญั ดงันี ้
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Business Unit Outlook 
นายพีระพล วไิลวงศ์เสถียร รายงาน Outlook ของแตล่ะ Business Unit โดยกลุม่ IC 

Packaging มีปริมาณการผลิต (Volume) สงูกวา่ปี 2016 ประมาณร้อยละ 45 โดยเป็นการเพ่ิม
ปริมาณการผลิต (Volume) ของลกูค้ารายปัจจบุนั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการหาลกูค้ารายใหม ่
ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งท า RFQ (Request For Quotation) และ Sample build กบัลกูค้ารายใหม ่
อีกจ านวน 3 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีที่ 27 เมษายน 2560 

 

 

  

11  / 24 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ส าหรับ Wafer Dicing นัน้ มีปริมาณการผลิตเพ่ิมขึน้จากปี 2016 ประมาณ 50% โดยเป็นการเพ่ิม
ปริมาณการผลิตจากลกูค้ารายปัจจบุนั และรายใหมร่ายหนึง่ ซึง่มี Forecast  ปริมาณการผลิตเพ่ิม
สงูขึน้เร่ือยๆ ในแตล่ะไตรมาส นอกจากนีปั้จจบุนับริษัทฯ มีลกูค้ารายใหม ่4 ราย โดยลกูค้ารายใหม ่
2 ราย มีการท า Sample build และอีก 2 ราย อยู่ระหวา่งท า RFQ (Request For Quotation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับ Optics ปัจจบุนัลกูค้า 2 รายแรก ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2017 บริษัทฯ มรีายได้ประมาณ 
40 ล้านบาท ซึง่มีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึน้ไปเร่ือย ๆ นอกจากนีย้งัมีลกูค้ารายใหมอ่ีก 4 ราย ท่ีอยูร่ะหวา่ง
การท า Sample build  ซึง่คาดวา่ในปี 2017  บริษัทฯ จะมีรายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์ Optics 
ประมาณ 300 ล้านบาท 
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ในสว่นของ Solar Panel เน่ืองจากลกูค้ามีการเปลี่ยนแปลง Design จงึท าให้การผลิตมี
ความลา่ช้าจากแผนการท่ีวางไว้ ซึง่ปัจจบุนั Product ได้ผ่านการท า Qualification แล้ว โดยเร่ิมมี
การผลิตแล้วเม่ือต้นเดือนเมษายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

ในสว่นของ Box Build ยงัมีการผลิตช้ากวา่แผนการผลิตท่ีวางไว้ ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการ
ติดตามค าสัง่ผลิตจากลกูค้า โดยคาดการณ์วา่ในปี 2017จะมีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ Box 
Build ประมาณ 400 ล้านบาท และปัจจบุนัมีลกูค้าใหม ่3 ราย ท่ีอยู่ระหวา่งการท า Sample build 
New Customer 

ส าหรับเป้าหมายของลกูค้ารายใหม ่ในปี 2017 คาดวา่จะมีลกูค้ารายใหมเ่พ่ิมขึน้อีกอย่าง
น้อย 7 ราย โดยในปี 2014 รายได้หลกัของบริษัทฯ จะมาจากกลุม่ผลิตภณัฑ์ Hard Disk Drive แต่
ในปัจจบุนับริษัทฯ มีลกูค้าท่ีหลากหลายและได้มีการกระจายตวัของลกูค้าในแตล่ะกลุม่ผลติภณัฑ์
มากขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่ของ Communication, Advanced Consumer และ IOT ท่ีมีการเติบโตท่ี
ดีขึน้  
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  หลงัจากจบการรายงาน ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 

 
  การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

1. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้

1.1 บริษัทฯมีการวิเคราะห์ หรือมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงท่ีจะเกิดหนีส้ญูของ 

    ลกูค้าอยา่งไร  เน่ืองจากบริษัทฯเร่งหาลกูค้ารายใหม่ 
 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า เน่ืองจากบริษัทฯพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่เพียง
ไม่ก่ีราย บริษัทฯจึงมีความจ าเป็นต้องเร่งหาลูกค้ารายอื่น เพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
ปัจจุบันผลประกอบการของบริษัทฯดีขึน้มาก และบริษัทฯได้เรียนรู้และออกนโยบาย
ส าคญัขึน้มาเพ่ือป้องกนัปัญหาของลกูค้า ทัง้เร่ืองของนโยบายการจดัเก็บ หรือนโยบาย
การจ่ายช าระเงินก่อนล่วงหน้า เพ่ือป็องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดหนีสู้ญในอนาคต ทัง้นี ้
บริษัทฯจะด าเนินการในเร่ืองของการพิจารณาเครดิตของลูกค้า และการพิจารณา
คดัเลือกลกูค้าอย่างรัดกมุตอ่ไป  

1.2 ลกูหนีร้ายท่ีบริษัทฯตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูนัน้ รวมอยู่ในลกูค้ารายใหม ่11 รายท่ี 
           ได้น าเสนอในสไลด์ หรือไม ่

 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ไม่รวมอยู่ในลูกค้ารายใหม่ท่ีบริษัทฯได้
น าเสนอไป 

1.3 ตามท่ีบริษัทฯน าเสนอ เร่ืองการลดต้นทนุของบริษัทฯนัน้ ลดในเร่ืองใด 
 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ การลดต้นทุนหลกัๆ คือเร่ืองของวตัถุดิบ โดย
หาวตัถุดิบท่ีราคาถูกลง และลดปริมาณการใช้ โดยยังคงรักษาคุณภาพการผลิตไว้ได้ 
นอกนัน้เป็นการลดค่าสาธารณูปโภค ค่าน า้ ค่าไฟ ซึ่งบริษัทฯได้รับรางวัล Thailand 
Energy Award ร่วมกบับริษัทใหญ่ๆหลายบริษัท ส่วนเร่ืองของการลดพนกังานไม่ได้อยู่
ในเร่ืองของการลดต้นทนุนี ้

1.4 ธุรกิจ EMS นัน้มีคูแ่ข่งในตลาดจ านวนมาก ซึง่บริษัทฯท่ีจะอยู่ในตลาดได้จะต้องมี 
    ความสามารถในการแข่งขนัสงู คณุภาพต้องดี  และบริษัทในประเทศไทยก็มีหลาย 
    บริษัทท่ีประกอบการผลิต EMS ฉะนัน้การท่ีบริษัทฯเปลี่ยนการผลิตจากท่ีเน้น Hard 
    Disk Drive มาเป็นผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่ไมเ่คยท ามาก่อน สอบถามวา่ บริษัทฯจะดงึลกูค้า 
 รายใหมท่ี่หามาได้ทัง้ 11 รายนัน้ ให้อยู่กบับริษัทฯได้อย่างไร 

 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯมีกลยุทธ์ในการแข่งขันในเร่ืองของ 
(1) Cost โดย pricing competitive คือการลดต้นทนุอย่างตอ่เน่ือง (2)  Quality คือ 
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คณุภาพต้องดี และ (3) Delivery การส่งมอบต้องตรงเวลา นอกจากนี ้บริษัทฯยงัเน้น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมี Margin ดี มี Value Added ท่ีดี และใช้ High Skills เน่ืองจาก 
Technology และ Skills ของพนกังานเป็นสิ่งส าคญัในการผลิต     

 
2. นายโอฆวัจน์ ทรงก าพล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้

2.1    ส าหรับยอดหนีท่ี้มีการตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูไว้ บริษัทฯ จะสามารถติดตามหนี ้
คืนกลบัมาได้หรือไม ่และสามารถตามหนีไ้ด้ ภายในปีนี ้หรือไม่ 

นายพีระพล วไิลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ กรณีนีศ้าลนดัเพ่ือท าการไกลเ่กลี่ย เร็วๆนี ้
โดยบริษัทฯ จะท าการเจรจากบัลกูหนีเ้พ่ือให้ได้รับการช าระหนีท้ัง้หมดโดยเร็วท่ีสดุ 

2.2      ส าหรับยอดหนีท่ี้มีการตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูไว้ บริษัทฯ จะถกูให้มีการตัง้ส ารองหนี ้
           สว่นท่ีเหลือทัง้หมดในปี 2017 นี ้หรือไม ่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า  คาดว่าภายในอีก 2-3 เดือนต่อจากนี ้น่าจะ
สรุปได้วา่จะต้องตัง้ส ารองหนีส้ว่นท่ีเหลือเพ่ิมอีกหรือไม่ ทีมกฎหมายของบริษัทฯท างาน
อย่างเต็มท่ีในการติดตามหนีด้งักล่าว ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรบริษัทฯ จะแจ้งให้
ทราบผ่านทางสื่อ 

 2.3  ตามท่ีบริษัทฯ ได้มีการน าเสนอเก่ียวกบั Product Mix ถ้าให้พิจารณาจากการเติบโตของ
ยอดขาย (sale growth) และ % Gross margin ผลิตภณัฑ์ไหนท่ีสามารถสร้างก าไร
ให้กบับริษัทฯ เป็นอนัดบัท่ี 1, 2 และ 3 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่  ในสว่นของ Wafer dicing เป็นงานคอ่นข้าง
ยาก แตม่ี Profit คอ่นข้างดี ผลติภณัฑ์ IC Packaging ท าก าไรได้ดีแตต้่องมี Volume ใน
ปริมาณมาก ในสว่นของ Fiber optic มี Profit ดีแต่ Volume ยงัน้อยอยู่ ซึง่ Product 
ของบริษัทฯ ก็จะมีการกระจายตวั โดยหลกัแล้ว Profit ท่ีตัง้ไว้จะพยายามไมใ่ห้ต ่ากวา่
ร้อยละ 15 ในทกุกลุม่ผลิตภณัฑ์  

2.4   ตามท่ีบริษัทฯ ได้มีการน าเสนอยอดขายของปี 2017 จะใกล้เคียงกบัปี 2016 สอบถามวา่
Cost of sales จะเพ่ิมสงูขึน้หรือไม ่และ Operation cost ไมร่วมเร่ืองการตัง้ส ารองหนีฯ้จะ
เพ่ิมขึน้มากหรือไม่ 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า  ส าหรับ Cost of sales ไม่คิดรวมต้นทุน 
Material บริษัทฯ จะพยายามคมุคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไว้ให้ใกล้เคียงกบัปี 2016 เพ่ือท่ีจะท าก าไร
ให้กบัริษัทฯ ส าหรับ Value Add ท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ หลงัจากหกัต้นทุนค่า Material แล้วส่วนท่ี
เหลือนัน้ก็จะเป็นก าไรของบริษัทฯ ในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนัน้พยายามจะ
คมุไว้ให้เท่าเดิม 
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3. นายเทอดศักดิ์   หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ เก่ียวกบัเร่ืองยอดหนีท่ี้มีการ
ตัง้ส ารองไว้ในปี 2016  จ านวน 55 ล้านบาทนัน้ และบริษัทฯยงัมียอดลกูหนีท่ี้ค้างช าระเกิน 1 ปี 
อีกประมาณ 200 กวา่ล้านบาท ซึง่ยอดหนีท่ี้เหลือนีจ้ะถกูตัง้ส ารองในปี 2017 นี ้หรือไม ่
 นายพีระพล วไิลวงศ์เสถียร กลา่ววา่  ในปี 2016 บริษัทฯมีการตัง้ส ารอง 2 สว่น คือ 
สว่นท่ีเป็น Inventory บริษัทฯ ตัง้ส ารองไว้ 55 ล้านบาท สว่นท่ีเป็นยอดหนีค้้างช าระท่ีอยู่ระหวา่ง
การติดตาม ตัง้ส ารองไว้ 56 ล้านบาท รวมทัง้หมดมีการตัง้รองไว้ 111 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯจะ
พยายามติดตามหนีอ้ย่างเตม็ความสามารถตอ่ไป 

 
   จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุจงึสรุปวา่ ท่ีประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบั

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้น าเสนอ   
 
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

นางสาวภัสรา โอภาสนิพัทธ์ ผู้ ช่วยผู้ อ านวยการ ฝ่ายบัญชี รายงานว่าตามท่ีบริษัทฯได้
จัดส่งรายงานประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน รวมทัง้
รายงานของผู้สอบบญัชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้วนัน้ รายละเอียด
ของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนรวมทัง้รายงานของผู้ สอบบัญชี ตามท่ีปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2559 หน้า 81-126 โดยผลประกอบการในปี 2559 จากงบเฉพาะกิจการ และงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดงันี ้  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สนิทรัพย์รวม 3,493 3,484 ล้านบาท 

หนีส้นิรวม 1,723 1,693 ล้านบาท 

รายได้รวม 3,598 3,524 ล้านบาท 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 15.64 6.89 ล้านบาท 

อตัราสว่นก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น 0.015 0.008 บาท/หุ้น 

   
   หลังจากจบการรายงาน ผู้ ด าเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีข้อซักถาม 

หรือไม ่
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  การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
1. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯมีผลขาดทุนสะสม

เหลืออยู่เท่าไหร่ และจะสามารถล้างขาดทนุสะสมได้เม่ือใด 
    นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯมีความตัง้ใจท่ีจะล้างผลขาดทุน

สะสมให้หมดโดยเร็วท่ีสุด ตามแผนธุรกิจท่ีบริษัทฯได้ก าหนดไว้ในแต่ละไตรมาสคาดว่า
บริษัทฯน่าจะมีผลก าไรสทุธิท่ีคอ่นข้างดี จงึน่าจะคอ่ยๆล้างขาดทนุสะสมไปเร่ือยๆ จนหมด  

 
   เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ
รับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี  

    
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559    และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นด้วย 532,282,544 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิดการจัดสรรเงนิก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผล 
   ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2559 

  ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิประมาณ 6.89 ล้านบาท แต่เน่ืองจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม
คงเหลืออยู่ บริษัทฯจงึไมส่ามารถจดัสรรก าไรสทุธิเป็นส ารองตามกฎหมายในปี 2559 ได้ 

 นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ดงันัน้ ตามกฎหมายบริษัทฯ 
ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ได้ ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือเชิญประชุมครัง้นีท่ี้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทฯมี
ความเห็นวา่ สมควรงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
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    เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมอนุมตัิงด
การจดัสรรเงินก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ของปี 2559 และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึง
ประกาศผลคะแนน 

 
    มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และ

อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นด้วย 532,282,544 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

 ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึง่ในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 
 
1. นางพนูพรรณ ไชยกลุ         กรรมการ 
2. รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   

ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจ
ของบริษัทฯเป็นอย่างดี มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส ทัง้ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคณุสมบัติท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ  
นอกจากนี ้กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งทัง้ 2 ท่านเป็น
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. และมีความเป็น
อิสระสามารถให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให้
เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 3 ท่านได้แก่   
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1. นางพนูพรรณ ไชยกลุ         กรรมการ 
2. รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
 กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  ทัง้นีข้้อมลูและประวตัิสงัเขปของกรรมการ 
ทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 ท่ีได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

  ในวาระนีจ้ึงขอให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในบัตร
ลงคะแนน 

ผู้ ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคลไป 

 
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม

วาระ ดงันี ้
 

(1) นาง พูนพรรณ ไชยกุล  ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 508,872,944 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 95.6020 
ไมเ่ห็นด้วย 23,409,600 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ   4.3980 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
 (2) รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
      และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 532,282,544 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง  

 
 

(3) ศาสตราจารย์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
      และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 532,282,544 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
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  ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความ
รับผิดชอบ และประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ โดยให้คงอตัราเดิมตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้มีมติอนมุตัิไว้ 
 รายละเอียดเป็นไปตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
และตามท่ีปรากฏในสไลด์ ดงันี ้

 
 ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  

(บาท/คน/เดือน) 
เบีย้ประชุม  

(บาท/คน/ครัง้) 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 36,000 5,000 

กรรมการ 30,000 5,000 

คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

 

   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่จีงึประกาศผลคะแนน 

        
  มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้
 

เห็นด้วย 532,282,544 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง  

 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 
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   ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
จึงได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2560 และ
ก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แตง่ตัง้ 

 
 

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

 
แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 โดย
ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
รวมทัง้งบการเงินรวม และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ มีอ านาจแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้ ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ หรือ
สว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 
(หมายเหต:ุ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2557-
2559 สว่นนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2559)  

 
โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯเป็นจ านวน 1,825,000 บาท เพ่ิมขึน้
จากปี 2559 จ านวน 250,000 บาท         
     

              (หนว่ย: บาท) 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 

 - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 1,825,000 1,575,000 

 
เพิ่มขึน้จากปี 2559  
จ านวน 250,000 บาท 

 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส  
   (STARS USA) 

105,000 105,000 

 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีของบริษัทยอ่ย (SMT GE) 50,000 50,000 
 - การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีของบริษัทยอ่ย (SS RFID) 300,000 150,000 

รวม 455,000 305,000 

  
ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
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เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่ีจงึประกาศผลคะแนน              

 
    มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประจ าปี 2560 ตามท่ีได้น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 532,282,544 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง  

 
 

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
 
  ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่เพ่ือเป็นการรองรับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่อาจจะมีขึน้

ได้ในอนาคต คณะกรรมการจงึขอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  พิจารณาอนมุตัิให้ 
 บริษัทฯแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์  ข้อ (15) ข้อ (27) และ ข้อ (37) ให้ครอบคลมุถึงการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุก
ท่านลว่งหน้าแล้วและตามท่ีปรากฏในสไลด์ดงันี ้

 

ข้อ (15)    (เดิม) ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เภสชัภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ เคร่ืองมือ
แพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ยาบ ารุง
พืชและสตัว์ทกุชนิด 

              (ใหม)่ ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ  ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ 
เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยา
ปราบศตัรูพืช ยาบ ารุงพืชและสตัว์ ทกุชนิด 

 

 

ข้อ (27)    (เดิม) ประกอบกิจการผลิต ประกอบ และจ าหน่ายเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ส่วน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเคร่ือง

ประดิษฐ์ส าหรับอิเลก็ทรอนิกส์ทกุชนิด เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ อปุกรณ์สื่อสาร
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โทรคมนาคม เคร่ืองมือทดสอบ รวมทัง้ชิน้ส่วน อะไหล่ และวสัดอุปุกรณ์ 

การซอ่มแซม ประกอบสินค้าดงักลา่ว 

              (ใหม)่ ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ และจ าหน่ายเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ส่วน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเคร่ือง

ประดิษฐ์ส าหรับอิเลก็ทรอนิกส์ทกุชนิด เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ อปุกรณ์สื่อสาร

โทรคมนาคม รวมทัง้ แผงโซลาร์ เคร่ืองมือทดสอบ รวมทัง้ชิน้ส่วน 

อะไหล ่และวสัดอุปุกรณ์ การซอ่มแซม ประกอบสินค้าดงักลา่ว  

 

ข้อ (37)    (เดิม) ประกอบกิจการ น าเข้าและสง่ออก เพ่ือจ าหน่ายและติดตัง้วสัดุอปุกรณ์

ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังาน

ทดแทนทกุประเภท  

              (ใหม)่ ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ น าเข้าและสง่ออก เพ่ือจ าหน่ายและ

ติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์ และพลงังานทดแทนทกุประเภท  

 
  ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เม่ือไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชมุจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิการ
แก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่ีจงึประกาศผลคะแนน              

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯตามท่ีเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
 

เห็นด้วย 532,282,544 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
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วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
  

ประธานในท่ีประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัต่างๆ โดยกรรมการและ
ผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามในเร่ืองตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้  

 
 

การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น  
 

1. นาย วีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1.1 สอบถามปริมาณการผลิตปัจจบุนัอยู่ท่ีเท่าไหร่ และมีแนวโน้มในปีนีอ้ย่างไร 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ปัจจุบนัก าลงัการผลิตยงัไม่เต็ม capacity โดยอยู่ท่ีประมาณ
ร้อยละ 30-40 เน่ืองจากบริษัทฯเลิกผลิต HDD แล้ว หนัมาผลิตสินค้าท่ีให้ Margin สงูกว่า  และเน้นผลิต
กลุม่ IC Packaging และ Wafer dicing  

1.2 TenK Solar ท่ีบริษัทฯแจ้งวา่จะท าการผลิตในปีก่อน มีการเลื่อนผลิต จะเร่ิมผลิตเมื่อไหร่ 
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า TenK Solar ล่าช้าเน่ืองจากลกูค้าเปลี่ยน design ปัจจุบนัเร่ิม

ผลิตแล้วตัง้แตเ่ดือนเมษายน 
1.3 ลูกค้าท่ีหาใหม่ได้จ านวน 11 รายปัจจุบันยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ไหม และลูกค้า 1 รายต่อ 1 

ผลิตภณัฑ์ไหม 
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ยังอยู่ครบถ้วน และมีลูกค้าบางรายมีผลิตภัณฑ์ให้ผลิต 4-5 

product บางราย 2 product  
1.4  บริษัทฯผลิตสว่นไหนของ Fiber Optic 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ บริษัทฯผลิตชิน้สว่นหนึง่ท่ีเป็นองค์ประกอบของ Fiber Optic 
1.5 นบัจากนีบ้ริษัทฯ จะไมข่าดทนุแล้วใช่หรือไม ่เน่ืองจากบริษัทฯไมไ่ด้จ่ายเงินปันผลมาหลายปีแล้ว 

นายสมนกึ ไชยกลุ กลา่ววา่ บริษัทฯ มีความตัง้ใจจะจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นอยู่แล้ว หากบริษัทฯ
ล้างขาดทนุสะสมได้ และกลบัมาเป็นก าไรสะสมได้ ซึง่คาดวา่น่าจะเป็นก าไรในปีนี ้

 
2. นายถาวร จวนรมณีย์  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามว่า เน่ืองจากบริษัทฯหาลูกค้าใหม่ได้และ

ก าลงัขยายก าลงัการผลิต แสดงวา่บริษัทฯมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการลงทนุเพ่ิมหรือไม่ 
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในส่วนของเคร่ืองจกัรท่ีบริษัทฯลงทุนซือ้มาแล้ว ก็จะใช้ให้เต็ม 

capacity ทุกเคร่ือง ทัง้นีห้ากบริษัทฯมีความจ าเป็นต้องลงทุนซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ิมก็จะใช้ด้วยความระมดัระวงั
ตอ่ไป  
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เม่ือท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามอย่างใดอีก ผู้ด าเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานฯกลา่วปิดการ
ประชมุ ประธานฯได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุการด าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 15.30 น. 
 
 
 

 
                                                            ลงช่ือ_________________________ประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุ 

                       (นายสมนกึ ไชยกลุ) 
 
 

ลงช่ือ _________________________ผู้บนัทกึรายงาน 
                            (นายยรรยงค์  สวสัด์ิ) 
                             เลขานกุารบริษัทฯ 
 
 
                                                               รับรองรายงานการประชมุถกูต้อง 

 

 ลงช่ือ _________________________ ประธานกรรมการ       ลงช่ือ _________________________ กรรมการ 

                (นายสมนกึ ไชยกลุ)                                             (นายประสาท ยนิูพนัธุ์)   

 


