
 
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 
 ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 นางกุลกนิษฐ ค าศิริวชัรา ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ ด าเนินการประชุม  ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  จากนัน้นางสาวขจี ธนชัปัญเจริญ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
วา่ ณ บดันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 81 ราย ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 421,620,293 
หุ้ นคิดเป็นร้อยละ 50.4041 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 836,479,381 หุ้ น ครบองค์
ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิดการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ
เพ่ิมขึน้จึงรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 90 รายถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 421,879,364 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50.4351 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ)  
 

นายยรรยงค์ สวสัด์ิ กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัทฯ 
ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ และท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 
กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ จ านวน 6 ท่าน  

1.  นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ                             
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
เจ้าหน้าท่ีด้านซพัพลายเชน 
 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์    
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์   
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

  

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

 STARS MICROELECTRONICS. (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

     Fax : + 66 35  258-914 
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4. ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ     
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
5. นายนทัธพงศ์ ไชยกลุ       
กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 
6. นายยรรยงค์ สวสัด์ิ           

 กรรมการบริษัทฯ เลขานกุารบริษัทฯ  กรรมการบริหาร  และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะท าหน้าที่น าเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชมุจ านวน 6 ท่าน 
 1.  นายวิรัตน์ ผกูไทย  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2.  นายเรืองพจน์ ภคัดรุงค์  ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการปฏิบตัิการ 
3.  นายนริศ จนัทร์แดง  ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการตลาด 
4.  นายโชติศกัด์ิ พรหมวาส ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและบญัชี 
5.  นายวิจะยะ กลิ่นเกษร  ผู้อ านวยการอาวโุส (ฝ่ายการเงินและบญัชี) 
6.  นายกมัพล ศิลปทรัพย์  ผู้อ านวยการ (ฝ่ายการเงิน) 
7.  นางสาวสนุนัท์ วงศ์มทุธาวณิชย์ ผู้อ านวยการ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน) 

  
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน  3 ท่าน 
1.  นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
2.  นางสาวพชัรี ตนัติพิทกัษ์กลุ 
3.  นางสาวพณัณ์ชิตา ภวูฐานธีรวงศ์ 
 
ที่ปรึกษากฎหมายอสิระจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จ ากัด เข้าร่วมประชมุ 
จ านวน 2 ท่าน 
1.   นางกลุกนิษฐ ค าศิริวชัรา ผู้ด าเนินการประชมุ  
2.   นางสาวขจี ธนชัปัญเจริญ ผู้ท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและตรวจนบัผล 
      การลงคะแนนเสียง 
 
ที่ปรึกษาด้านการเงนิ และ Compliance  
1. นายคเณศ ศรีศภุอรรถ 
 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 

 

 

  

3  / 28 

  

เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน 2 ท่าน 
1.   นางสาวริญญภสัร์ พีระพชันีชยั 
2.   นางสาววิไลวรรณ แข็งกล้า 

 
บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด เป็นผู้ท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและตรวจนับ
ผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ  จากนัน้ นายยรรยงค์ สวสัด์ิ กรรมการบริษัทฯและ
เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึง่เป็นประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนาย
พร้อมพงศ์ ไชยกลุ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  และกล่าวเปิด
การประชุม จากนัน้ได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ ค าศิริวชัรา เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อน
เร่ิมด าเนินการประชมุ  นางสาวขจี ธนชัปัญเจริญ ได้ชีแ้จงมาตรการและแนวปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

นางสาวขจี ธนชัปัญเจริญ กลา่ววา่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(“COVID-19”) บริษัท จะบริหารเวลาในการประชมุครัง้นีใ้ห้อยู่ภายในระยะเวลาท่ีไมเ่กิน 2 ชัว่โมง ในกรณีท่ีบริษัทฯไม่
สามารถตอบค าถามผู้ ถือหุ้นได้ทัง้หมดภายในระยะเวลาการประชมุ บริษัทจะด าเนินการตอบค าถามผู้ ถือหุ้นบน 
Website ของบริษัทฯ  และเพ่ือลดการสมัผสัสิ่งของร่วมกนั บริษัทจงึได้จดัเตรียมไมโครโฟนให้กบัผู้ ถือหุ้นไว้ 2 จดุ และ
ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนค าถามพร้อมระบช่ืุอและนามสกลุลงในกระดาษซึง่
สามารถขอได้จากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จากนัน้โปรดยกมือขึน้ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯรับค าถามของท่านแทนการใช้
ไมโครโฟน นอกจากนี ้บริษัทขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชมุงดรับประทานอาหารในบริเวณห้องประชมุ โดยบริษัทฯได้
จดัเตรียมน า้ดื่มให้กบัผู้ ถือหุ้นไว้ในห้องประชมุ สว่น Snack Box บริษัทฯจะมีบริการแจกให้ผู้ ถือหุ้นก่อนจะเดินทางกลบั
เท่านัน้ 
             จากนัน้ได้ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

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

2.  ผู้ ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ ทัง้นีใ้นการประชุมผู้ ถือหุ้น
ในครัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด 

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

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

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

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

7.  มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
- วาระท่ี 1, วาระท่ี 3 ถงึวาระท่ี 5 ,วาระท่ี 7  จะต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
- วาระท่ี  6 ต้องได้ รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั ง้หมดของ 

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

8.  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมในแตล่ะวาระ โปรดแจ้งช่ือและนามสกลุ เพ่ือเป็นข้อมลู 
    ให้บริษัทฯ 
               หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่วด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 

 ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 
29 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดงักล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 
วนันับแต่วนัประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้
ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อสงสยัและประเดน็การแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว  
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   เม่ือไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดงักล่าวและไม่มีการซกัถาม
อย่างใด ผู้ด าเนินการประชมุเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อ

วนัท่ี 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

  
เห็นด้วย 421,683,262 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
บตัรเสีย -    

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
 

ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานในท่ีประชุม รายงาน
ความคืบหน้าเก่ียวกับการจัดท าแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
รับทราบ 

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงาน ก.ล.ต. และ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึง่สนบัสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจดัท าแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่  
โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ
แนวทางปฏิบตัิในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ และได้เผยแพร่เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 35 ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ 
ไมไ่ด้รับการร้องเรียนเร่ืองการกระท าผิดด้านการทจุริต หรือการกระท าผิดจริยธรรมใด 

 
จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯตามท่ีปรากฏตามค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของฝ่าย
จัดการท่ีได้เสนอไว้ในหน้า 82 ถึง หน้า 86   ของรายงานประจ าปี 2562       และกล่าวเรียนเชิญ 
นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ท่ีประชุม
รับทราบ  
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นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวว่า เนือ้หาในการน าเสนอมีสาระส าคญั
ดงันี ้       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Management update  

 Business outlook and 4 years forecast  

 2020 strategy  

 New customers and growth plan  

 Summary 
 

 Management update      
นายวิรัตน์ ผกูไทย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้กลา่วแนะน าผู้บริหารของบริษัทฯ ทัง้ 4 ท่าน 

ได้แก่ นายนริศ จนัทร์แดง นายเรืองพจน์ ภคัดรุงค์ นายโชติศกัด์ิ พรหมวาส และนายวิรัตน์ ผูกไทย
เอง ซึ่งทีมผู้บริหารทัง้ 3 ท่านนี ้ได้แก่ นายนริศ จันทร์แดง (CMO) นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ (COO)  
และนายวิรัตน์ ผูกไทย (CEO)  มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มามากกว่า 20 ปี 
โดยเฉพาะนายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ ต าแหน่ง COO ของบริษัทฯ มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ส่วน
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นายโชติศกัด์ิ พรหมวาส ต าแหน่ง CFO ก็มีประสบการณ์ทางด้านการเงินในธุรกิจ Automotive ทุก
ท่านอยู่ในธุรกิจท่ีใกล้เคียงหรือเหมือนกบับริษัทฯ ท าให้การบริหารงานและด าเนินงานได้รวดเร็ว และ
เรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Business outlook and 4 years forecast 
ส าหรับตัวเลขเปรียบเทียบยอดขายของปี 2019 และปี 2018 ซึ่งยอดขายของปี 2019 เติบโต

จากปี 2018 ประมาณ 2% โดยกลุ่มธุรกิจท่ีเติบโตมากท่ีสุด คือ Optics ซึ่งปัจจุบันรวมถึงอนาคต
กลุ่มผลิตภณัฑ์ Optics จะยงัคงเป็นธุรกิจท่ีส าคญัของบริษัทฯ โดยกลุม่ผลิตภณัฑ์ PCBA และ Box 
build เป็นธุรกิจท่ีเติบโตเป็นล าดบัถดัมา แตธุ่รกิจทางด้าน IC ลดลงไปประมาณ 26%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับผลการด าเนินงานในแตล่ะไตรมาสของปี 2019 ในไตรมาสท่ี 1 มียอดขายประมาณ 

482 ล้านบาท ไตรมาสท่ี 2 มียอดขายประมาณ 471 ล้านบาท และยอดขายลดลงในไตรมาสท่ี 3 
เหลือประมาณ 368 ล้านบาทและเพ่ิมขึน้ในไตรมาสที่ 4 อยู่ท่ีประมาณ 427 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มี
ผลก าไรในไตรมาสท่ี 1 และ 2 สว่นในไตรมาสที่ 3 มีผลขาดทุนประมาณ 46 ล้านบาท และ ไตรมาส
ท่ี 4 มีผลประกอบการขาดทนุประมาณ 21 ล้านบาท 
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ยอดขายของปี 2020 เปรียบเทียบกบัปี 2019 จะเห็นวา่ยอดขายไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ยงัต ่า

กว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ปี 2019 แต่ในไตรมาสท่ี 2 ยอดขายเพ่ิมสูงขึน้กว่าไตรมาสท่ี 1 
ประมาณ 30% โดยมียอดขายอยู่ท่ี 500 กวา่ล้านบาท และในไตรมาสที่ 3 และ 4 ท่ีจะมียอดขายจาก
ธุรกิจใหม่ท่ีเพ่ิมขึน้ ท าให้คาดวา่บริษัทฯจะมียอดขายในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ท่ีเติบโตขึน้ ซึง่ภาพรวม
ยอดขายของปี 2020 คาดวา่จะเติบโตขึน้ประมาณ 13% จากปี 2019  

ส าหรับผลิตภัณฑ์ Optics ยอดขายในปี 2019 ในไตรมาสท่ี 1 และ 2 บริษัทฯ เร่ิมมี
ยอดขายท่ีเติบโตและมีช่วงท่ีลดลง และจะกลับมาเท่าเดิมในไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 ของปี 
2020 ซึง่ Optics เป็นธุรกิจท่ีส าคญัของบริษัทฯ และมีอนาคตท่ีดี ซึ่งจะเห็นว่าธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อีก 3-4 ปีข้างหน้าจะมี Major Market มากกว่า 1 Segment  ซึ่งจากเดิมท่ีธุรกิจของบริษัทฯ ให้
ความส าคญักับธุรกิจ IC Semiconductor เป็นหลกั ซึง่จะท าให้  Portfolio ธุรกิจของบริษัทฯ มัน่คง
มากขึน้ โดยมีธุรกิจ Optics และ PCBA เข้ามาช่วยเสริม  
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ในส่วนของยอดขายในอีก 4 ปีข้างหน้า จะเห็นว่าธุรกิจ IC ก็จะมีการเติบโตขึน้ แต่ธุรกิจท่ี

จะมีการเติบโตอย่างมากคือธุรกิจ Optics และ System build โดยบริษัทฯจะมี 3 ธุรกิจหลกัท่ีจะมี
การเติบโต ได้แก่ 1) PCBA &System build 2) IC และ Advance Packaging ท่ีมี Added Value 
เพ่ิมมากขึน้ 3) Optics ซึง่จะมีการเติบโตค่อนข้างสงูมาก โดยคาดการณ์ยอดขายในปี 2023 จะอยู่ท่ี
ประมาณ 4,686 ล้านบาท 
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ปัจจบุนัสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจและธุรกิจของบริษัทฯ โดย Global demand มีปริมาณ
ท่ีลดลง แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ท า Market segment เข้าไปเจาะตลาดท่ีเป็น Niche Market 
ตามศกัยภาพท่ีบริษัทฯ มีอยู่ซึง่คาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะสามารถมียอดขายท่ีเติบโตขึน้จากท่ีผ่านมา 
โดยบริษัทฯ จะมีลูกค้าใหม่หลายรายซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง Ramp up และบริษัทฯ ได้เข้าไปเปิด
ตลาดในประเทศจีนและทวีปยุโรป จากเดิมท่ีจะอยู่ในแถบสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั ซึง่ถึงแม้ภาพรวม
จะมี demand ในตลาดไม่มากแต่บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดโดยอาศัย
ศกัยภาพของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับกลยุทธ์ท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการในปี 2020 ท่ีจะท าให้บริษัทฯ สามารถเพ่ิมยอดขาย

ได้และเติบโตขึน้ไปในอนาคต โดยตัง้ Target ท่ีจะมียอดขาย (Revenue) เติบโตขึน้ 30% ทกุปีโดยมี 
Gross Margin อยู่ท่ี 20%  โดยมีกลยุทธ์ ท่ีจะเติบโตจากลกูค้าท่ีบริษัทฯ มีอยู่ในปัจจบุนัโดยก าหนด
ว่าลกูค้ารายใดเป็น Strategic customer และสร้าง business model ซึง่ท าให้บริษัทฯสามารถเพ่ิม
ยอดขายได้มากขึน้  และท าการขยาย segments market ให้มากขึน้  นอกจากนีจ้ะ Upgrade 
Supply chain เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการซือ้วตัถุดิบรวมถึง Part ต่าง ๆ นอกเหนือจากการสัง่ซือ้จากใน
กลุม่ประเทศแถบเอเซียน เพ่ือท าให้ต้นทนุของบริษัทฯ ดีขึน้ และเพ่ิมในสว่นของ Technical solution 
และร่วมกบัลกูค้าในการท า Design development เพ่ือให้ลกูค้าอยู่กบับริษัทฯ และท าให้คูแ่ข่งยากท่ี
จะเข้ามาแบ่งยอดขาย ซึง่จากขนาดขององค์กรและตลาดท่ีบริษัทฯ มีอยู่ บริษัทฯพยายามสร้างความ
แตกต่าง นอกจากการเป็น Contract Manufacturing โดยการเพ่ิมในส่วนของเทคโนโลยี ขยายใน
สว่นของ Service ให้กว้างขึน้เพ่ือสร้างโอกาสให้บริษัทฯ มากขึน้ 
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 2020 strategy  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ในส่วนของ Market Segment ท่ีบริษัทฯ ได้เร่ิมขยาย Market Segment ให้เพ่ิมมากขึน้ 
โดยจะมี Major Customer อยู่ 4 กลุ่มหลกั คือ 1) OSAT and Advance (IC) ซึง่เป็นกลุ่มธุรกิจหลกั
ของบริษัทฯ มายาวนานแล้ว 2) PCBA & Box build ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีเร่ิมขยายตัวเพ่ิมมากขึน้ ซึ่ง
ปั จจุบั น เร่ิมมี ลูก ค้ า เข้ าม าเพ่ิ ม ขึ น้ ม าก  3) Optics ซึ่ งมี โอกาสการเติ บ โต ท่ี สู ง  4) High 
Precision/Medical ซึง่การที่บริษัทฯ มีธุรกิจหลากหลายก็จะท าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีลดลง และ
สามารถมองตลาดได้กว้างขึน้ 
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ส าหรับผลิตภณัฑ์ในกลุ่มของ Optics ซึง่ในปี 2019 บริษัทฯ มียอดขายอยู่ท่ีประมาณ 650 
ล้านบาท และมีช่วงหนึ่งท่ีลดลงไปและปัจจุบันเร่ิมกลบัมา ซึง่คาดว่ายอดขายปี 2020 จะใกล้เคียง
กบัปี 2019 แต่คาดวา่ในปี 2021 จากลกูค้าท่ีมีอยู่และจาก Product ท่ีอยู่ระหวา่ง Ramp up คาดว่า
ยอดขายน่าจะเพ่ิมขึน้มากกว่า 30% และถือว่ามีคู่แข่งน้อยเน่ืองจากต้องใช้ Technology ค่อนข้าง
สงูซึง่บริษัทฯ มีศกัยภาพในสว่นนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในสว่นของกลุม่ PCBA and System build ซึง่สว่นใหญ่ในขัน้ตอนของการตอ่รองหรือเซน็ต์

สัญญาและระหว่าง Ramp up ซึ่งบริษัทฯ สามารถเข้าไปอยู่ในตลาดทัง้ 5 Segment แล้ว ได้แก่ 
Industrial, Instrument, Audio, Automotive และ Medical ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตไป
พร้อมกับธุรกิจ Optics อย่างแน่นอน โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมขยายตลาดให้เพ่ิมมากขึน้นอกเหนือจาก
ตลาดในแถบสหรัฐอเมริกาแล้ว ก็จะมีตลาดในแถบประเทศจีนและทวีปยโุรป 

 
 
 

  
 
 

 
 
ในส่วนของ Growth Plan ในแต่ละช่วงเวลา โดยในไตรมาสท่ี 2 ปี 2020 ผลิตภัณฑ์หลัก

ได้แก่งานของกลุ่ม Optics ในไตรมาสท่ี 3 จะมีงานในกลุ่ม Advance Packaging ,IC และ Optics 
เข้ามาเพ่ิมอีก และในไตรมาสท่ี 4 ก็จะมีงานในกลุ่ม Optics เพ่ิมขึน้มา และในไตรมาสท่ี 1 ปี 2020 
จะเร่ิมมี PCBA Module เพ่ิมมากขึน้และงานท่ีเป็น System build จะเร่ิมมีเข้ามาในช่วงปลายไตร
มาสที่ 2 ปี 2020 ท่ีจะเข้ามาเป็น Mass Production  
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ส่วนเร่ือง Development Plan ได้มีการก าหนดกระบวนการในการเลือกสรรลูกค้า 

(Customer selection) รวมถึงการวิเคราะห์ลูกค้าเพ่ือให้ได้ลูกค้าท่ีเหมาะสมท่ีบริษัทฯ จะร่วมท า
ธุรกิจด้วย และได้ขยาย Sales distribution เพ่ือเข้าไปในตลาดยโุรปเพ่ิมขึน้รวมถงึจะท า  
E- Marketing มากขึน้เพ่ือเป็นการเปิดตลาดและหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจ และยังมีการท า 
Organization transformation และ Employee ownership เพ่ือให้พนักงานมีส่วนร่วมและมีความ
รับผิดชอบในงานของตนเองมากขึน้  และยังอยู่ระหว่าง Upgrade ในส่วนของระบบ IT และ ERP 
ของบริษัทฯ ให้สามารถจัดซือ้ของได้ทั่วโลกมากขึน้และในปริมาณท่ีเหมาะสมและในเวลาท่ี
เหมาะสมโดยคาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2020 นี ้และมีแผนท่ีจะขยาย Supplier ให้มากขึน้ ซึง่การ
ด าเนินการทกุอย่างนีก้็เพ่ือให้บริษัทฯ มีความพร้อมมากขึน้ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับบทสรุปคร่าวๆ เก่ียวกับทิศทางท่ีบริษัทฯ ด าเนินการนัน้ จะมีเร่ืองของเป้าหมาย 

(Target) ซึง่คือเร่ืองของการเติบโตของยอดขายแต่ละปีให้ได้ 30% ทุกปี และมี Gross Margin ของ
ธุรกิจอยู่ท่ี 20% รวมถึงขยายตลาดและSupply chain ให้มีความหลากหลายมากขึน้ และยังเน้น 
Core value ของบริษัทฯ คืองานด้าน OSAT และขยายให้ไปเป็น Contract Manufacturing มากขึน้
เพ่ือขยาย Market Segment ของบริษัทฯ โดยกลุ่มลูกค้าก็จะเน้นในกลุ่ม Niche Market ซึ่งสิ่งท่ี
ลูกค้าต้องการจากบริษัทฯ คือ Flexibility และ Engineering และเร่ืองของ Operation Service ซึ่ง
ทัง้หมดท่ีน าเสนอไปก็เป็นภาพรวมของบริษัทฯในปัจจบุนัและสิ่งท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการในอนาคต 
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หลงัจากจบการรายงาน ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 
การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น  
1.นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า หลายปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ก าหนด
รายได้ท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการได้ในแต่ละปี แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ซึ่ง
ส าหรับในปีนีก้็มีความหวงัท่ีจะด าเนินการได้แต่ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงอะไรบ้างท่ีจะ
สง่ผลให้บริษัทฯ ไมส่ามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

นายวิรัตน์  ผูกไทย กล่าวว่า เป็นเร่ืองท่ี ท้าทาย (Challenge) อย่างหนึ่ ง โดยเร่ืองท่ี 
Concerned ก็น่าจะเป็นเร่ืองการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เพราะการด าเนินธุรกิจส่วน
ใหญ่  ก็จะต้องมีโอกาสได้พบปะกับลูกค้า ซึ่งปัจจุบันการสื่อสารกับลูกค้าจะใช้ทาง Video 
Conference บ้าง ซึ่งบริษัทฯ น่าจะมียอดขายได้มากกว่าท่ีน าเสนอ ถ้ามีโอกาสได้เจอกบัลูกค้า ซึ่ ง
ทางลูกค้าเองก็ต้องการท่ีจะมาเย่ียมชมบริษัทฯ ซึ่งตัวเลขยอดขายท่ีได้น าเสนอไปนัน้ถือว่า 
Conservative ค่อนข้างมาก ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายลงคาดว่ายอดขายก็น่าจะเป็นไปตาม
เป้าหมายเพราะบริษัทฯ มีความพร้อมมาก 
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2.น.ส. บุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
2.1 ขอสอบถามเก่ียวกับโครงสร้างรายได้ของปี 2018 และปี 2019 ซึ่งไม่ได้มีการเติบโตอย่างมี
นยัส าคญั แต่ประเด็นส าคญัท่ีอยากสอบถามคือ โครงสร้างรายได้ท่ีบริษัทฯ ผลิตไม่ว่าจะเป็นตวั IC 
Packaging, PCBA และ Optics บริษัทฯ มีสัดส่วน Gross Profit Margin และ Net Profit ตาม
โครงสร้างรายได้ของแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์อย่างไร 
2.2 ถ้าพิจารณาโครงสร้างรายได้ของกลุ่ม IC Packaging จากปี 2018 ท่ีมีสดัส่วนรายได้จาก 68% 
เหลือ 50% ในปี 2019 แตร่ายได้ในสว่นของ PCBA และ Optics เพ่ิมสงูขึน้ ซึง่ในขณะท่ี PCBA และ 
Optics เพ่ิมขึน้ทัง้ 2 กลุ่มนัน้ซึง่มองว่าเป็นอนาคตของบริษัทฯ แต่ผลประกอบการในปี 2019 กลบั
ติดลบ ซึ่ง Gross Profit น้อยกว่าปี 2018 ด้วยซ า้ จึงอยากสอบถามว่าการท่ีโครงสร้างรายได้ของ
บริษัทฯ เพ่ิมขึน้ขนาดนีแ้ล้วสาเหตใุดท่ีท าให้ผลประกอบการ ปี 2019 ยงัขาดทนุ 

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า ในคร่ึงปีแรกของ ปี 2019 บริษัทฯเห็นว่า กลุ่ม  IC 
Packaging และ Optics จะเติบโตในคร่ึงปีหลังของ ปี 2019 แต่เน่ืองด้วย Trade war ส่งผลให้
หลายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในกลุ่มของ IC Packaging ซึ่งมี Gross Profit อยู่ระหว่าง 10-20 กว่า
เปอร์เซน็ต์ และ Optics ประมาณ 10-40% Margin ลดลงไปมาก ประกอบกบั Fixed cost ท่ีบริษัทฯ 
มีอยู่ซึ่งปรับลงไม่ทัน จึงท าให้ในปี 2019 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในช่วงคร่ึงปีหลงัท าให้
ภาพรวมทัง้ปีไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ในส่วนของ PCBA & Box build จะมี Gross Margin 
อาจจะไม่สูงมากนักประมาณ 5-20% แต่ส าหรับ Product ใหม่ท่ีจะท าในอนาคตนัน้จะเป็นกลุ่ม
ลกูค้าท่ีมี Margin มากขึน้ ซึง่จะมี Gross Margin อย่างน้อย 20%  

น.ส. บุษกร งามพสธุาดล กล่าวว่า Gross Margin ท่ีกล่าวมามี Range ค่อนข้างกว้างมาก
อยากสอบวา่ Average Gross Margin อยู่ประมาณเท่าใด 

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า เน่ืองจากว่าในปี 2019 Product ท่ีมี  Gross Margin 
คอ่นข้างสงูถกูเลื่อนค าสัง่ซือ้ออกไปเป็นสว่นใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงคร่ึงปีหลงั และส่งผลในภาพรวม
ทัง้ปี แตใ่นปัจจบุนัไตรมาสที่ 2 ปี 2020 บริษัทฯ มี Average Gross Margin มากกวา่ 20% ซึง่ลกูค้า
รายใหมท่ี่เพ่ิมเข้ามาก็จะพยายามให้มี Gross Margin อยู่ในช่วง 20% หรือมากกวา่ 

น.ส. บุษกร งามพสธุาดล กลา่วว่า เพราะเหตผุลใด Gross Margin ในไตรมาสที่ 2 ปี 2020 
ถึงเพ่ิมสูงขึน้มาก ในเมื่อปี 2019 บริษัทฯ มี Gross Margin อยู่ท่ี 14% และไตรมาสท่ี 1 ปี 2020 
ลดลงมาเหลือ 13% เป็นเพราะบริษัทฯ มี Cost of goods sold ท่ีสงูใช่หรือไม ่

นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กล่าววา่ Cost of goods sold ท่ีสงูเป็นสว่นหนึ่ง และด้วยเน่ืองจาก
ยอดขายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2020 ค่อนข้างต ่า เม่ือเปรียบเทียบกับประมาณการ โดยเป็นผลสืบเน่ือง
จาก Trade war และช่วงเร่ิมต้นของ Covid-19  ซึง่ในช่วงไตรมาสท่ี 3-4 ปี 2019 ไปจนถึงไตรมาสท่ี 
1 ปี 2020 ได้มีการท า Cost Restructure ซึง่ปัจจบุนัก็มีโครงสร้างต้นทนุท่ีดีขึน้ 
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2.3 ในปี 2020 น าเสนอว่าบริษัทฯ จะมียอดขายเติบโตขึน้ 30% นัน้ อยากสอบถามว่าจะส่งผลกับ
ผลประกอบการอย่างไร 

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ ด าเนินการผลิตนัน้มี Added Value มาก
ขึน้ และมี Operation Process ท่ียาวขึน้ก็จะท าให้รายได้และโอกาสในการท าก าไรของบริษัทฯ 
เพ่ิมขึน้ตามมาด้วย 

น.ส. บษุกร งามพสธุาดล กลา่ววา่ สามารถแจ้งเป็นตวัเลขได้ไหม เข่น ท่ีน าเสนอวา่มีลกูค้า
เพ่ิมขึน้ บริษัทฯ มีลกูค้าเพ่ิมขึน้คิดเป็นก่ีเปอร์เซน็และคาดวา่จะมี Margin เท่าไร 

นายวิรัตน์ ผูกไทย กลา่ววา่ ปัจจุบนับริษัทฯ สามารถบริหาร Fixed Cost ได้ดีขึน้กว่าท่ีผ่าน
มา รวมถึงยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้กับ Product ท่ีมี  Added Value สูงขึน้  ก็จะท าให้ Gross Margin 
เพ่ิมขึน้ตามมาด้วย ซึง่ยอดขายท่ีน าเสนอนัน้เป็นลกูค้าท่ีบริษัทฯ ได้เซน็ต์สญัญาด าเนินธุรกิจกนัแล้ว
ทัง้สิน้ ซึง่ยอดขายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2020 เป็นสญัญาณบอกอย่างหนึ่ง และธุรกิจของบริษัทฯ เป็น 
Manufacturing ซึง่ Margin จะเพ่ิมขึน้จากการท างานท่ีมากขึน้จากผลิตสินค้าท่ีมี Process การผลิต
ท่ีมากขึน้ 

น.ส. บุษกร งามพสธุาดล สอบถามว่า ในปี 2020 น าเสนอว่าบริษัทฯ จะมียอดขายเติบโต
ขึน้ 30% จะมีผลประกอบการ (Net Profit Margin) ประมาณเท่าไหร่ 

นายวิรัตน์ ผกูไทย กลา่ววา่ คาดวา่ Net Profit Margin ประมาณ 6-10% 
 

3. นายเทอดศักดิ์  หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ จะมีความ
เสี่ยงอะไรอีกบ้างท่ีจะท าให้ Order ของลกูค้าไมไ่ด้ตามเป้าหมายท่ีน าเสนอหรือเลื่อนค าสัง่ซือ้ออกไป 

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ส าหรับความเสี่ยงในตอนนีไ้ปจนถึงสิน้ปี 2020 นัน้ ไม่มีอะไรท่ี
น่ากังวลั ตวัเลข Forecast    ท่ีได้รับจากลูกค้าค่อนข้างชัดเจนซึ่งคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ 

    
เม่ือไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงสรุปว่า ท่ีประชุมรับทราบ

รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามท่ีประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารได้น าเสนอ 

 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายการเงินและบญัชี รายงานวา่ตามท่ีบริษัทฯได้

จัดส่งรายงานประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน รวมทัง้
รายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้วนัน้ รายละเอียด
ของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนรวมทัง้รายงานของผู้ สอบบัญชี ตามท่ีปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2562 หน้า 87-136 โดยผลประกอบการในปี 2562 จากงบเฉพาะกิจการ และงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดงันี ้  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สินทรัพย์รวม 2,796 2,787 ล้านบาท 
หนีส้ินรวม 1,551 1,544 ล้านบาท 
รายได้รวม 1,819 1,783 ล้านบาท 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (41.89) (35.64) ล้านบาท 
อตัราสว่นก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (0.047) (0.043) บาท/หุ้น 

 
   หลังจากจบการรายงาน ผู้ ด าเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีข้อซักถาม 

หรือไม ่
 

การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น  
 

1. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1.1 บริษัทฯ ใช้ TFRS 15 สง่ผลกระทบตอ่การรับรู้รายได้ของบริษัทฯ อย่างไรบ้างและจะท าให้ 

สญัญาตา่ง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง 
    นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ส าหรับบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากมาตรฐานใหม่

คอ่นข้างน้อย และบริษัทฯได้บนัทกึไว้แล้ว ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงจงึไมส่ง่ผลกระทบกบับริษัทฯ 
1.2 อตัราส่วนทางการเงิน Current Ratio และ Current Assets และ Current Liability ค่อนข้างมี

ผลกระทบ ขอถามว่าในปี 2563 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเก่ียวกับสภาพคล่องของบริษัทฯ 
อย่างไร 
    นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า เก่ียวกับการบริหารสภาพคล่องนัน้ บริษัทฯ ได้มีการ
ติดต่อสถาบนัการเงิน 3 รายหลกั ๆ ในการสนบัสนุนเงินทนุให้กบับริษัทฯ อยู่ ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ 
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ยงัไม่มีปัญหาเร่ืองของสภาพคล่อง ส่วนตวัเลขอตัราส่วนทางการเงิน อาจจะไม่ดีนัน้ แต่เช่ือว่า
แผนธุรกิจท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้นีจ้ะช่วยท าให้อตัราสว่นทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึน้ในอนาคต 

1.3 ในปี 2019 บริษัทฯ ท าการโอนทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 79,300,000 บาทและส่วนเกิน
มูลค่าหุ้ น  จ านวน 514,608,864 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จ านวน 
593,908,864 บาท ขอสอบถามว่าการด าเนินการดังกล่าวส่งผลกับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง 
ตวัอย่างเช่น สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และในปี 2020 บริษัทฯ จะตดัขาดทนุสะสมอีกหรือไม่ 

    นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ในปี 2019 บริษัทฯ ได้เสนอการตัดผลขาดทุนสะสมซึ่ง
วิธีการคือเปลี่ยนจากส่วนเกินมูลค่าหุ้ นมาสลับกับยอดขาดทุนสะสม ซึ่งผลดีก็คือท าให้ผล
ขาดทุนสะสมในขณะนัน้หมดไป ซึ่งหากบริษัทฯ มีผลก าไรก็จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปัน
ผลได้ ส่วนเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีไม่ส่งผลกระทบอะไร เน่ืองจากเป็นเร่ืองการบนัทึก
บญัชีอย่างเดียว ส าหรับปี 2020 บริษัทฯ ยงัไม่มีแผนท่ีจะตดัขาดทุนสะสมเน่ืองจากยอดไม่สูง
มากนกั 

1.4 ในปี 2020 จะมีมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม ่ได้แก่ TFRS 9 และ TFRS 16 บริษัทฯ ได้วิเคราะห์
ผลกระทบและเตรียมแนวทางปฏิบตัิอย่างไรบ้าง 

    นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมลูเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ใหม่ตลอดเวลา และได้รับค าแนะน าจากผู้สอบบญัชี ซึง่ส าหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม ่ทัง้ 
TFRS 9 และ TFRS 16 ไมม่ีผลกระทบอนัเป็นสาระส าคญักบับริษัทฯ  

 
   เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ
รับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี  

    
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นด้วย 421,813,262 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
บตัรเสีย -    
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิดจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผล 
   ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2562 

  ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงาน (ขาดทนุ)สทุธิประมาณ (36) ล้านบาท และบริษัทฯยงัคงมีขาดทนุสะสม
คงเหลืออยู่ประมาณ (51) ล้านบาท บริษัทฯจึงไม่สามารถจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายในปี 2562 ได้ 

 นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่  ดงันัน้ ตามกฎหมายบริษัทฯ 
ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2562 ได้ ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือเชิญประชุมครัง้นีท่ี้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทฯมี
ความเห็นว่าสมควรงดการจดัสรรเงินก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2562 

   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม ่
    

    เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมอนุมตัิงด
การจัดสรรเงินก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ของปี 2562 และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่ีจึง
ประกาศผลคะแนน 

 
    มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ

อนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นด้วย 421,879,262 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
บตัรเสีย -    
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

 ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึง่ในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึง่ ณ ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทฯมีกรรมการจ านวนทัง้หมด 7 ท่าน ซึง่ในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน 
ดงันี ้
   1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   2. ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
   

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทัง้ 2 ท่าน
สมควรกลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ ท่ีมีความเหมาะสมทัง้ในด้านคณุสมบตัิ
ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ .ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดอื่นๆท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

 
 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณา

กลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า  กรรมการทัง้ 2 ท่าน เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส ทัง้ได้
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา  จึงมี
คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

 นอกจากนี ้กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งเป็นผู้
มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. และมีความเป็น
อิสระสามารถให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให้
เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 2 ท่านได้แก่ 
   1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   2. ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวตัิของบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 ท่ีได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

  ในวาระนีจ้ึงขอให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในบัตร
ลงคะแนน 
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   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 
   เม่ือไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

แตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคล 
 

   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม
วาระ ดงันี ้

 
(1) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 421,879,262 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
บตัรเสีย -    

 
(2) ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ ได้รับเลือกตัง้ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 421,879,262 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
บตัรเสีย -    

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
  ผู้ ด าเนินการประชุม กล่าวว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียน
ในกลุ่มอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดบัความ
รับผิดชอบ และประสบการณ์ รวมทัง้การสร้างแรงจงูใจในการท างานท่ีเหมาะสม จงึเห็นควรเสนอให้
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยให้คงอตัราเดิมตามท่ีท่ีประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ รายละเอียดเป็นไปตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชมุท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้วและตามท่ีปรากฏในสไลด์ ดงันี ้
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 ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

เบีย้ประชุม  
(บาท/คน/ครัง้) 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 36,000 5,000 

กรรมการ 30,000 5,000 

คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) 

ประธาน 0 5,000 

กรรมการ 0 5,000 

*สทิธิประโยชน์อื่นๆ -ไมม่ี- 
 

   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เม่ือไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่จีงึประกาศผลคะแนน 

        
  มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 421,879,364 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
บตัรเสีย -    

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 
   ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2563 และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้ สอบบัญชี โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แตง่ตัง้ 
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1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์               ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 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 2563 โดย
ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
รวมทัง้งบการเงินรวม และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ มีอ านาจแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้ ทัง้นีผู้้สอบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพันธ์ หรือ
สว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 
(หมายเหต:ุ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แต่ปี 
2557-2562 สว่นนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2562)  
 

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯเป็นจ านวน 2,145,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 
2562 จ านวน 100,000 บาท          
              (หนว่ย: บาท) 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
 - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 2,145,000 2,045,000 

 
เพิ่มขึน้จากปี 2562  
จ านวน 100,000 บาท 

 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส  
   (STARS USA) 

105,000 105,000 

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

รวม 205,000 255,000 

 
ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 
การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น  
 
1.นายกุลพงษ์ บางท่าไม้ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ 
   สรุปได้ดงันี ้
1.1 คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2563 เพ่ิมขึน้จากปี 2562 จ านวน 100,000 บาท เพราะเหตผุลใด 
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นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายการเงินและบัญชี กล่าวว่า ผู้สอบบัญชีได้
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีโดยพิจารณาจากระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งคาดว่า
ประเมินจากปริมาณงานและระยะเวลาการปฏิบตัิงานจริงจากปีท่ีผ่านมา รวมถงึเร่ืองของมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัใหม่ท่ีเพ่ิมขึน้ แต่บริษัทฯ ได้ขอต่อรองราคาและได้รับการลดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ในสว่นของบริษัทย่อยของบริษัทฯ แล้ว 
 
2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
2.1. ขอสอบถามค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA) ว่า
ใครเป็นผู้ตรวจสอบและมีคา่สอบบญัชีเท่าไร 

นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า STARS USA ตัง้อยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าสอบบญัชี 
STARS USA เป็นผู้ รับผิดชอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีของ STARS USA   กบัผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มี
การประสานงานกนัเก่ียวกับการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ซึง่บริษัทฯ รับผิดชอบในส่วนของ
คา่สอบทานเท่านัน้ 

นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ สอบถามวา่ STARS USA เป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม  
นายวิจะยะ กลิ่ น เกษร กล่าวว่า  เป็ นบ ริษัทย่อย และอยู่ รวมในงบการเงินรวม 

(Consolidate) 
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สอบถามว่า ถ้าเช่นนัน้ก็จะต้องมีค่าสอบบัญชีในส่วนนีใ้นงบ

การเงินรวมใช่หรือไม ่และเป็นมลูคา่เท่าใด  และผู้สอบบญัชีคือใคร 
นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กลา่ววา่ ขอตรวจสอบข้อมลูและขอตอบค าถามถดัไปก่อน 

2.2 บริษัทย่อย SS RFID ค่าตรวจสอบงบการเงินลดลงเพราะเหตุผลใด และยังด าเนินธุรกิจอยู่
หรือไม ่ถ้าไมไ่ด้ด าเนินธุรกิจแล้ว เพราะเหตุใดยงัคงอยู่ 

นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ผู้ สอบบัญชีจะก าหนดค่าตอบแทนจากเวลาในการ
ปฏิบตัิงาน ซึง่บริษัทย่อย SS RFID อาจจะไมไ่ด้ใช้เวลาในการปฏิบตัิงานมากนกัประกอบกบับริษัทฯ 
ได้เจรจาตอ่รองขอลดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ เสนอแนะวา่หากบริษัทย่อย ไม่มีกิจกรรม หรือด ำเนินกิจกำรใดๆ 
ก็น่าจะเลิกกิจการไป เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายในสว่นนีแ้ละไมเ่ป็นภาระแก่บริษัทฯ  

ผู้ด าเนินการประชุมกล่าวว่า ส าหรับค าถามท่ีผู้ ถือหุ้ นสอบถามเก่ียวกับว่าใครเป็นผู้สอบ
บัญชีของ STARS USA นัน้ ทำงบริษัทฯ ขอเวลำในกำรตรวจสอบข้อมูลและขอแจ้งข้อมูลใน 
Website บริษัทฯ และจะเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครัง้ภายหลงั 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สอบถามว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 แล้วนัน้ บริษัทฯ ได้ทราบและพิจารณาข้อมลู



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 

 

 

  

25  / 28 

  

เก่ียวกับเหตุการณ์ของ บริษัท EY ในต่างประเทศ แล้วหรือไม่ และสถานการณ์ของบริษัท EY ใน
ตา่งประเทศเป็นอย่างไร และจะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทในประเทศไทยหรือไม่ 

นายวิจะยะ กลิ่นเกษร เรียนเชิญนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต จาก
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด 

 
เม่ือไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา

และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 ตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่าน
ใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่ีจงึประกาศผลคะแนน      

         
    มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2563 ตามท่ีได้น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นด้วย 421,879,364 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
บตัรเสีย -    

 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 
 

 ผู้ ด าเนินการประชุม  กล่าวว่า  ตามท่ีพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พรก.”) ออกมามีผลบงัคบัใช้ เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2563 จึงส่งผลให้ผู้
ร่วมประชมุท่ีจะเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ตาม พรก. สามารถเข้าร่วมประชมุจากท่ีใดก็ได้
และไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสถานท่ีประชุมแห่งเดียวกนัอีกต่อไป เพียงแค่ให้มีการเช่ือมต่อ  (Join) ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ ก็สามารถ
ประชมุผ่านสื่อ อิเลก็ทรอนิกส์ตาม พ.ร.ก. ฉบบันีไ้ด้แล้ว ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นวา่ 

สมควรเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 21 ให้สอดคล้องกับ พระราชก าหนดว่า
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รายละเอียดเป็นไปตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญ
ประชมุท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้วและตามท่ีปรากฏในสไลด์ ดงันี ้
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ข้อบังคับก่อนแก้ไข ข้อบังคับหลังแก้ไข 
ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอย่าง
น้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษา
สิท ธิห รือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่า
นัน้ก็ได้ 
 
คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัประชมุได้ ณ 
ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือ
สถานท่ีอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร 
 
กรรมการตัง้แต ่ 2 คนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการได้ ในกรณีท่ีมี
กรรมการตัง้แต ่ 2 คนขึน้ไปร้องขอ ให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจาก
ประธานก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับการร้องขอ 

ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่าง
น้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษา
สิท ธิห รือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่า
นัน้ก็ได้ 
 
คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ 
ท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือ
สถานท่ีอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร 
 
กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการได้ ในกรณีท่ีมี
กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปร้องขอ ให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจาก
ประธานก าหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่
วนัท่ีได้รับการร้องขอ 
 
การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย ของบริษัทสามารถด าเนินการจดัการประชุม
ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ ได้  โดยให้ป ฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
และตามมาตรฐานการ รักษาความ  มั่น ค ง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
และให้รวมถงึประกาศ ข้อก าหนด ข้อกฎหมายใดๆ 
ท่ีเก่ียวข้องทัง้ท่ีมี อยู่แล้วในปัจจุบันหรือท่ีจะมี
แก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 
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อนึ่ง ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร 
ป ระ ก อ บ ก า รป ระ ชุ ม จ ะส่ ง โด ย จ ด ห ม าย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด และต้องจดัเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชมุเป็นหลกัฐาน โดย
จะจดัเก็บในรูปแบบข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
 

 
 ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เม่ือไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใด
ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่ีจงึประกาศผลคะแนน              

 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 21 ตามท่ีเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 421,879,364 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ  
บตัรเสีย -    

  
วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
  ประธานในท่ีประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและ

ผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามในเร่ืองตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้ 
 

 การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น  
1. นายถาวร จวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้

ยอดขายในปี 2019 ท่ีบริษัทฯ น าเสนอและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 3 
และ 4 มนัเป็นผลมาจาก Trade war ซึง่ในปัจจบุนัปัญหา Trade war ก็ยงัคงเป็นปัญหาอยู่และ
อาจจะเกิดวิกฤตอยู่ได้ตลอดเวลา จึงอยากสอบถามว่าบริษัทฯ มีมาตรการอะไรท่ีแตกต่างไป
จากปีท่ีผ่านมาในการป้องกนัและท าให้ผู้บริหารมีความมัน่ใจว่ายอดขายของปี 2020 จะเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 
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 นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ตามท่ีได้น าเสนอกลยุทธ์ในปี 2020 บริษัทฯ จะเข้าไปขยาย
ตลาดนอกเหนือจากตลาดในสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ในฐานะท่ีบริษัทฯ มีฐานการผลิต
นอกประเทศจีน หลาย ๆ ลูกค้าท่ีบริษัทฯ ได้มาก็เป็นผลมาจาก Trade war ท่ีลูกค้าย้ายฐาน
ออกมาจากประเทศจีน ก็มีส่วนกระทบในช่วงแรก ๆ แต่ปัจจบุนัก็ได้ปรับตวัและได้โอกาสในสว่น
นีเ้ข้ามา และลกูค้ายโุรปหลาย ๆ รายท่ีเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ ก็มีฐานการผลิตอยู่ท่ีเมืองจีนมาก
พอสมควรและจ าเป็นต้องย้ายออกมา ก็เป็นโอกาสของบริษัทฯ  ท่ีจะสามารถส่งสินค้าจาก
บริษัทฯ ไปยงัสหรัฐอเมริกาได้โดยไมม่ีปัญหาใดๆ 

2.  นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
2.1 ขอสอบถามความคืบหน้าเก่ียวกบัคดีท่ีบริษัทฯ อยู่ระหวา่งการฟ้องร้อง และบริษัทฯ มีโอกาสที่ 
       จะได้รับเงินคืนเมื่อใด 

นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กลา่วว่า ส าหรับความคืบหน้าของคดี Set Top box ในสว่นของคดี
แพ่งศาลตดัสินให้บริษัทฯ ชนะคดีแล้ว ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งขัน้ตอนการติดตามทรัพย์ เพ่ือน ามาชดใช้
ให้กบับริษัทฯ ซึง่จะได้รับเงินคนืเม่ือไรนัน้ ก็ต้องขึน้อยู่กบักระบวนการในการติดตามทรัพย์ ซึง่อาจ
ต้องใช้เวลาพอสมควร และในสว่นคดีอาญา ยงัอยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาของศาล 

 
 

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


