
 
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 
 ประชมุเมื่อวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ บดันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและรับ
มอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 110 ราย ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 440,224,182 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 52.6284 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 836,475,966 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิดการ
ประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเพ่ิมขึน้จงึรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 142 รายถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 
445,755,325 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.2897 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ) 

นายยรรยงค์ สวัสด์ิ เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัทฯ ผู้ บริหาร ผู้ สอบบัญชี ท่ีปรึกษา
กฎหมายอิสระ และท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ 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 และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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 6 ท่าน 
 1.  นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2.  นายยรรยงค์ สวสัด์ิ   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร) 
3.  นายทดัธีร์ ขย่ิม  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานการพฒันาธุรกิจ) 
4.  นายชยัณรงค์ นิมมานเทวินทร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานปฏิบตัิการและพฒันา) 
5.  นายวิจะยะ กลิ่นเกษร  ผู้อ านวยการอาวโุส (ฝ่ายบญัชีและการเงิน) 
6.  นายกรทกัษ์ วีรเดชะ  ผู้อ านวยการ (ฝ่ายการเงิน) 

  
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน  2 ท่าน 
1.  นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
2.  นางสาวพชัรี ตนัติพิทกัษ์กลุ 
 
ที่ปรึกษากฎหมายอสิระจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จ ากัด เข้าร่วมประชมุ 
จ านวน 3 ท่าน 
1.  นางกลุกนิษฐ ค าศิริวชัรา  
2.   นางสาวพรพิไล โกศลประภา  
3.  นายสขุวิชญ์ ดวงพลอย  
 
ที่ปรึกษาทางการเงนิจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน 2 ท่าน  
1. นายคเณศ ศรีศภุอรรถ 
2. นางสาวปณุฑริกา ฉายะภตูิ 
 
เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เข้าร่วมประชมุจ านวน 2 ท่าน 
1.   นายธนากร ชยัพิทกัษ์สมบตัิ 
2.   นางสาวนงค์รักษ์ สรุะทกัษะ 
 

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและตรวจนับ
ผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ  จากนัน้ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนาย
สมนกึ ไชยกลุ ประธานกรรมการ ซึง่เป็นประธานในท่ีประชมุกลา่วเปิดการประชมุ โดยนายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  และกลา่วเปิดการประชมุ จากนัน้ได้มอบหมาย
ให้ นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม         และก่อนเร่ิมด าเนินการประชุม 
นายสขุวิชญ์ ดวงพลอย ได้ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
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1.  การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีถือ
อยู่หรือรับมอบฉนัทะมา 

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 ,วาระท่ี 7 ,วาระท่ี 10 และวาระท่ี 11 จะต้องได้รับมติอนุมตัิด้วย

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

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
- วาระท่ี 8 และวาระท่ี 9 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด 
      ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
- วาระท่ี 2  เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ  

8.  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมในแตล่ะวาระ โปรดแจ้งช่ือและนามสกลุ เพ่ือเป็นข้อมลู 
    ให้บริษัทฯ 
               หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่วด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

 ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 
27 เมษายน 2560 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 2560 เมื่อ

วนัท่ี 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

  
เห็นด้วย 444,903,008 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 224 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
 

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 38 ซึง่ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเร่ืองการกระท าผิดด้านการทุจริต หรือ
การกระท าผิดจริยธรรมใดๆ 
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จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯตามท่ีได้เสนอไว้ในรายงานประจ าปี 2560 และกล่าวเรียนเชิญ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ท่ีประชมุรับทราบ  

 
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวว่า เนือ้หาในการน าเสนอมี

สาระส าคญั 3 เร่ืองดงันี ้       
1) Financial Performance  
2) Cost Reduction 
3) Business Updated 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

1. Financial Performance  
      การรายงาน Financial Performance ของบริษัทฯส าหรับปี 2017 นัน้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
มอบหมายให้ นายวิจะยะ กลิน่เกษร ผู้อ านวยการอาวโุส (ฝ่ายบญัชีและการเงิน) เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดเร่ืองการตัง้ส ารอง ดงันี ้
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หลงัจากนัน้ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้รายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ ถึง
Business Portfolio ของบริษัทฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ ส าหรับ Business Portfolio ของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 กลุม่
หลกั ได้แก่ IC (Wafer Dicing &Advance Packaging), Box Build (PCBA),  Fiber Optics และ Solar Panel  
และได้ยกตวัอย่าง Diverse Customer ปัจจบุนัท่ีอยู่ในกลุม่ผลิตภณัฑ์แตล่ะกลุม่ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส าหรับยอดขายในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 และ Forecast ปี 2560 โดยในปี 2560 ตัง้ 

Budget ยอดขายไว้ประมาณ 3,400 ล้านบาท ซึง่ยอดขาย Actual บริษัทฯ ท าได้เพียง 1,790 ล้านบาท ต ่ากว่า
เป้าหมายจากยอดขายของ IC Packaging และ Advance Packaging ท่ีลดต ่าลง เน่ืองจาก Inventory ใน
ตลาดมีสงู และสว่นยอดขายของ Solar Panel ไมเ่ป็นไปตาม Plan ท่ีวางไว้ เน่ืองจากลกูค้าเลิกกิจการ สว่นกลุม่
ผลิตภณัฑ์ Optics มี Product ใหม ่แตล่กูค้า delay การ Qualification ออกไป รวมถึง Box Build มีการ delay  
เช่นกนั  
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ส าหรับ Sales Plan ของปี 2561 โดยเปรียบเทียบกบั Sales Actual ปี 2560 กลุม่ IC Packaging จะมี
ยอดขายเติบโตขึน้มาเลก็น้อย ประมาณ10% แตจ่ะมี Product ท่ีอยู่ระหวา่ง Qualification หลาย Packages  

Sales Plan ของกลุ่ม Box Build และ Optics เติบโตขึน้อย่างมีนยัส าคญั ส่วนกลุ่ม Solar Panel นัน้  
บริษัทฯ มีแผนท่ีจะท าในลกัษณะ Consign Model ซื่งจะมีวตัถุดิบไม่มากนกั โดยจะเป็น VA (Value Added) 
เท่านัน้ โดย Sales Plan ปี 2561 คาดวา่จะเติบโตจากปี 2560 ประมาณ 40% 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หากพิจารณา Operating Performance ย้อนไปถึงปี 2555 บริษัทฯ มียอดขายประมาณ 3,384 ล้านบาท ซึง่

ส่วนใหญ่เป็นยอดขายของ Hard Disk Drive  (HDD) เป็นหลกั และมีลกูค้าอื่น เพ่ิมขึน้มาเร่ือย ๆ โดยบริษัทฯ เลิกท า
ธุรกิจ Hard Disk Drive เมื่อปลายปี 2559   ส าหรับในส่วนของยอดขายนัน้จะประกอบด้วย Material และ VA รวมกนั 
ซึง่ถ้าหกัค่า Material ออกจะเหลือค่าจ้างผลิต (VA) อย่างเดียว โดยจะเห็นว่าตัง้แต่ปี 2555 บริษัทฯ มี VA เพ่ิมขึน้มา
เร่ือย ๆ เฉลี่ยประมาณ 20% ต่อปี ต่อเน่ืองกนัมา  โดยในปี 2557 บริษัทฯ มียอดขายเพ่ิมขึน้ไปถึงประมาณ 9 พนัล้าน
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บาท และมี VA ประมาณ 739 ล้านบาท ในปัจจุบันยอดขายบริษัทฯ อยู่ท่ีประมาณ 1,700 กว่าล้านบาท และมี VA 
ประมาณ 1 พนักวา่ล้านบาท สาเหตท่ีุ VA เพ่ิมขึน้เน่ืองจาก Product Mix ท่ีเปลี่ยนไป โดยตวั Hard Disk Drive  (HDD) 
บริษัทฯ มี VA น้อย ซึง่ถ้าเปรียบกบัยอดขายตอนนี ้บริษัทฯ จะมี VA ประมาณ 50-60% ของยอดขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้าน า Gross Profit มาเปรียบเทียบกบัยอดขาย จะเห็นว่าท่ีผ่านมายอดขายเพ่ิมสงูขึน้มาก แต่ Gross Profit 
เพ่ิงเร่ิมท่ีจะเพ่ิม เน่ืองจากว่าในอดีตบริษัทฯ มี VA น้อย ซึง่ถ้าปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย Gross 
Profit ก็น่าจะอยู่ท่ีประมาณเกือบ 20% 
 
        นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงาน 2561 Strategy Plan ซึง่ก าหนด Target  การเติบโตของยอดขายไว้ท่ี 40% 
และ Gross Profit อยู่ท่ีประมาณเกือบ 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cost Reduction 
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ในส่วนของ Cost Reduction ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 115 ล้านบาท จาก
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 120 ล้านบาท ต ่ากวา่เป้าหมายเล็กน้อย เน่ืองจากในช่วงไตรมาสท่ี 3 และ 4 มีการผลิตลดลง
ไปพอสมควร ซึง่ Project Cost Reduction หลาย Project จะเก่ียวข้องกบัปริมาณการผลิตจึงท าให้การลด
ต้นทนุน้อยกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 

2018 Cost Reduction Plan ส าหรับ Cost Reduction ปี 2561 บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายไว้ 120 ล้านบาท ซึง่ต้อง
หา Project Cost Reduction เพ่ิมขึน้อีกเร่ือย ๆ  เพ่ือท่ีจะท าให้การลดต้นทุนเป็นไปตามเป้าหมาย จากการ
ประชุมหารือร่วมกบัทีมงาน Project Cost Reduction พบว่าน่าจะมีการลดต้นทุนในส่วนของ Material & 
Supply Chain โดยตัง้เป้าไว้ท่ี 30 ล้านบาท ในส่วนของ Facility ซึง่เก่ียวกบั ค่าน า้ ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊สไนโตรเจน  
ก าหนดเป้าหมายไว้ท่ี 22 ล้านบาท ซึง่หลกั ๆ จะเป็นการลดคา่ไฟฟ้า ในส่วนของ Productivity  จะเก่ียวข้องกบั
การเพ่ิมผลผลิต  และในส่วนของ Tooling/Maintenance รวมถึงจะท าการ Restructuring โครงสร้างพนกังาน
ของบริษัทฯ  ซึง่ก าหนดเป้าหมายไว้ประมาณ 42 ล้านบาท 
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3)  Business Updated 
 
Outlook by Business Unit 
นายพีระพล วไิลวงศ์เสถียร รายงาน Sale Highlight ในแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์ และNew Package 

Qualification ส าหรับปี 2018 ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หลงัจากจบการรายงาน ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
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  การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
1. นายดเิรก คุณวุฒวิานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1.1 บริษัทฯมีการตัง้เป้าเร่ืองของก าไร และยอดขายในแตล่ะผลิตภณัฑ์ ไว้หรือไม่ 

เน่ืองจากวา่หากภาพรวมแล้วบริษัทฯไมไ่ด้ก าไรตามเป้าหมาย แตถ้่าผลิตภณัฑ์ใด   สามารถ
ท าก าไรได้ตามเป้าแล้ว บริษัทฯจะได้เน้นไปผลิตในผลิตภณัฑ์นัน้  
          นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯก าหนดเป้าหมายในแต่ละผลิตภัณฑ์
โดยตรงไมไ่ด้ เน่ืองจากต้องผลิตตาม PO ของลกูค้า หากบริษัทฯผลิตเกินกวา่ยอดค าสัง่ผลิต 
ก็จะเหลือเป็นต้นทนุของบริษัทฯ ในทางอ้อมใช้วิธีเจรจากบัลกูค้าเพ่ือหาแนวทางในการขาย
ให้มากขึน้  

1.2 บริษัทฯมีการ review เป้ายอดขายหรือไม ่และหากไมไ่ด้ตามเป้าหมายแล้ว บริษัทฯมีการ
ด าเนินการอย่างไร 
          นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ บริษัทฯมีการติดตามกนัทกุสปัดาห์ โดยประธาน
กรรมการบริษัทฯ ก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลง
ท่ีรวดเร็วมาก ท าให้บริษัทฯต้องมีการขยายฐานลกูค้าหลกัให้มากขึน้เพ่ือลดความผันผวน
โดยรวม  

1.3 บริษัทฯจะบรรลเุป้าหมาย ตามท่ีก าหนดไว้ใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 หรือไม ่ 
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า คาดว่าบริษัทฯน่าจะบรรลตุามเป้าหมายได้ แต่
เน่ืองจากตลาดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วมาก บริษัทฯคงต้อง
ระมดัระวงัเร่ืองของความเสี่ยงนี ้

1.4 Capacity ของโรงงาน ใช้เตม็ Maximum หรือยงั ถ้ายงัไมเ่ตม็บริษัทฯสามารถปรับเปลี่ยนไป
ผลิต product อื่นได้หรือไม ่
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ ต้องแยกออกเป็น Business Unit  โดย IC 
Packaging  ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯยงั run ไมเ่ตม็ท่ี อยู่ท่ีประมาณ  70 % ส าหรับ 
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 คาดวา่จะอยู่ท่ีประมาณ 90%, สว่น Fiber Optics อยู่ท่ีประมาณ 
70%, สว่น SMT ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯยงั run ไมเ่ตม็ท่ี อยู่ท่ีประมาณ  60 % 
ส าหรับ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จะใช้เกือบเตม็ทกุไลน์ผลิต เน่ืองจากมีงาน PCBA ของลกูค้า
ใหมเ่ข้ามา   

1.5 ส าหรับ product ใหม ่ท่ีบริษัทฯผลิตและ ต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพนัน้ ใช้เวลามาก
น้อยเพียงใด เช่นธุรกิจอาหาร อาจมีการใช้ความร้อน เพ่ือให้การทดสอบประสิทธิภาพใช้
เวลาสัน้ลง สอบถามวา่ ส าหรับธุรกิจผลิตอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ มีการใช้เทคโนโลยีช่วย 
เพ่ือให้การทดสอบใช้เวลาสัน้ลง เพ่ือท่ีเวลา launch ในตลาดจะได้สัน้ลง หรือไม ่
            นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ ในธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ ได้มีการเร่งกระบวนการ
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ผลิตอยู่แล้ว แตท่กุธุรกิจต้องใช้ระยะเวลา  ทัง้นีล้กูค้าของบริษัทฯก็ต้องการเร่งระยะเวลาให้
เร็วขึน้เช่นกนั 

 
2. นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
2.1 ในปี 2017 นัน้ บริษัทฯพลาดเป้าหมายไปเยอะมาก ผู้ ถือหุ้นจะมัน่ใจได้อย่างไรว่า บริษัทฯ

จะสามารถบรรลเุป้าหมายตาม Target ท่ีตัง้ไว้           
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในปี 2017 บริษัทฯพลาดเป้าหมายจากธุรกิจ 
Solar Panel ค่อนข้างมาก ส าหรับปี 2018 บริษัทฯได้กระจายตวัลกูค้าให้หลากหลายมาก
ขึน้ ไมก่ระจกุตวัในผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หนึง่มากจนเกินไป 

2.2 ปี 2018 บริษัทฯมีลกูค้ารองรับพร้อมแล้วใช่หรือไม่  
        นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯก าหนดเป้าหมายจาก Forecast ของ
ลกูค้าท่ีได้แจ้งลว่งหน้าให้บริษัทฯรับทราบ  

2.3 คุณภาพการผลิตของบริษัทฯ อยู่ใน ล าดบัต้นๆของโลกไหมท่ีลูกค้ามีความเช่ือถือ ในทุก 
sector ของผลิตภณัฑ์  
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ผลิตนัน้ ลูกค้า
พิจารณาจาก 4 ข้อ  คือ 1) Cost ต้นทุนแข่งขนัได้ 2) Quality คุณภาพได้ตามท่ีลูกค้า
ต้องการ 3) Delivery ส่งมอบตรงตามเวลา และ 4) Technology เทคโนโลยีการผลิตได้
ตามท่ีลกูค้าต้องการ   

2.4 บริษัทใหญ่ๆ มักไม่ค่อยย้ายฐานการผลิต เน่ืองจากมีต้นทุนในการย้าย ค่อนข้างสูง 
สอบถามว่า บริษัทท่ีเป็นลูกค้าของบริษัทฯนัน้ เพราะย้ายฐานการผลิตมาจากท่ีอื่น หรือ
เร่ิมต้นผลิตกบับริษัทฯเป็นท่ีแรก  
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า มีทัง้ ย้ายฐานการผลิตมาจากท่ีอื่น เพราะมี
ปัญหาในด้านการผลิต และ เร่ิมต้นพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกบับริษัทฯก็มี เช่นกนั 

2.5 ตามท่ี น าเสนอในสไลด์ Business Unit ต้องการทราบว่า product ไหน  ท าก าไรให้กับ
บริษัทฯมากน้อย เรียงตามล าดบั  
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า หากให้แยกตามก าไรนัน้ ไม่สามารถแยกได้ แต่
หากแยกตามกระบวนการผลิตสามารถแยกได้ ตามล าดบัดงันี ้1) IC Packaging มี profit 
margin ท่ีคอ่นข้างสงู 2) Fiber Optics 3) Box build และ PCBA 

2.6 ส าหรับ ลกูค้ารายท่ีผิดนดัช าระหนีท้ัง้ 2 รายนัน้ บริษัทฯจะสามารถได้รับเงินกลบัมา หรือไม ่ 
          นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า เน่ืองจากอยู่ในกระบวนการทางคดี จึงคาดการ
ได้ค่อนข้างยาก เพราะกระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯได้พยายามอย่างเตม็ท่ีอยู่แล้ว 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประชมุเม่ือวนัจนัทร์ที่ 30 เมษายน 2561 

 

 

  

13  / 29 

  

3. นายมงคลชน ศรีอมร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได้ดงันี ้

3.1 ในแตล่ะ Business Unit นัน้ ตวัไหนใช้เวลา cycle time กระบวนการผลิตนานท่ีสดุ      
       นายทดัธีร์ ขย่ิม กล่าวว่า Fiber Optics ใช้เวลานานท่ีสดุ รองลงมาคือ IC Packaging 
ทัง้นี ้IC Packaging ค านวณ เวลาได้ค่อนข้างแน่นอนกว่า ส่วน PCBA และ Box build ใช้
เวลาสัน้ และ Solar Panel ใช้เวลาคอ่นข้างนาน 

3.2 การพิจารณารับเป็นลูกค้านัน้ บริษัทฯมีการเรียกค่ามัดจ าการผลิต หรือไม่ หรือมีการ
พิจารณาหรือไมว่า่ลกูค้ามีความเสี่ยงท่ีสงูไหม 
        นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯมีการป้องกนัความเสี่ยงจากลูกค้าอย่าง
เต็มท่ี โดยมีการท าประกันภัยเครดิตลูกค้าทุกราย หากลกูค้าไม่จ่ายช าระภายใน 6 เดือน
บริษัทฯจะได้รับเงินชดเชยค่าประกันภัยแล้ว  ส่วนลูกค้ารายใหม่ท่ียังไม่เคยมีประวตัิการ
สัง่ซือ้กบับริษัทฯ ก็จะใช้วิธีการจ่ายเป็นเงินสด เม่ือลกูค้าจ่ายตรงแล้ว บริษัทฯจะพิจารณาให้
เครดิตเทอมส าหรับการจ่ายช าระหนีต้่อไป ทัง้นีป้ระธานกรรมการบริษัทฯได้ให้นโยบายใน
การประกนัเครดิตลกูค้าเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีอ้ย่างเคร่งครัดแล้ว 

3.3 Positioning Market Share บริษัทฯอยู่ในล าดบัใด และได้ประมาณก่ี % 
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า การพิจารณาว่าอยู่ในล าดบัใดนัน้ ท าค่อนข้าง
ยากเน่ืองจากเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ท่ีแตกตา่งกนั หากจะเปรียบเทียบกบัตลาดทัว่โลกก็
ย่ิงยากขึน้ไปอีก เน่ืองจากธุรกิจมีความหลากหลาย และแตกตา่งกนัอย่างมาก 

3.4 Cost Reduction ท่ีได้น าเสนอนัน้ Re-structuring เร่ืองอะไรบ้าง 
       นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ คือการลดจ านวนพนกังาน ส าหรับพนกังานส่วนท่ี
เกินความจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 

 
4. นายอัมพร จรรยางาม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้

4.1 ปี 2560 บริษัทฯมีขาดทุนสทุธิ (547) ล้านบาท และมี Extra loss (509) ล้านบาทเกิดจาก
อะไร และบริษัทฯมีการเรียนรู้อะไรบ้างจาก ผลการด าเนินงานท่ีมีผลขาดทนุนี ้
         นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า เป็นผลขาดทุนจากการตัง้ส ารองหนีส้งสัยจะสูญ
ประมาณ 500 ล้านบาท และเป็นผลขาดทุนจากการด าเนินงานประมาณ 30 ล้านบาท 
เน่ืองจากมีลกูค้าท่ีเลื่อนการสัง่ซือ้ในปี 2560 มาสัง่ซือ้ในปี 2561  
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ บริษัทฯได้ระมดัระวงัเร่ืองการช าระหนีข้องลกูค้า
มากขึน้ 

4.2 ความเสี่ยงในการท าธุรกิจของบริษัทฯมีอะไรบ้าง และบริษัทฯมี Risk Management 
Committee ไหม 
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        นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ ส าหรับความเสี่ยงในการท าธุรกิจของบริษัทฯ คือ
ลกูค้าผิดนดัช าระหนี ้และลูกค้าย้ายไปผลิตกับคู่แข่ง และยังมีเร่ืองของอตัราแลกเปลี่ยนท่ี
ผนัผวน ซึง่บริษัทฯก็มีวิธีการในการลดหรือจัดการความเสี่ยงนี  ้และยังมีความเสี่ยงในการ
ลงทุน เน่ืองจากธุรกิจมีความอ่อนไหว บริษัทฯก็ต้องระมัดระวังเพ่ิมมากขึน้  เคร่ืองจักรท่ี
ลงทุนซือ้ต้องเป็นเคร่ืองจกัรท่ีใช้งานได้กบัหลากหลายผลิตภัณฑ์ ไม่จ ากดัเฉพาะลกูค้าราย
ใดรายหนึง่ หากเป็นเคร่ืองจกัรจ าเพาะ ก็จะให้ลกูค้าเป็นผู้ลงทนุ 
       ส่วนเร่ืองความเสี่ยง จะมีความเสี่ยงท่ีบริษัทฯสามารถควบคุมได้ และนอกเหนือการ
ควบคมุ ซึง่บริษัทฯต้องฝ่าฟันกบัความเสี่ยงทัง้ 2 ด้าน ซึง่บริษัทท่ีท าธุรกิจคล้ายกบับริษัทฯ 
ต้องประสบเช่นเดียวกนั ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ก็ได้มีการก าหนด
ปัจจยัความเสี่ยง และหาแนวทางในการป้องกนัความเสี่ยงร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯอยู่
เสมอ 
        ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กล่าวว่า เร่ืองความเสี่ยงของบริษัทฯในการท า
ธุรกิจนัน้ บริษัทฯเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดีต  ซึง่ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นัน้มีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ในช่วงแรกนัน้ บริษัทฯมี capacity ท่ีเหลือ ซึง่บริษัทฯได้พยายาม
หาลูกค้ามาเพ่ือป้อน และบริหารก าลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะหลังการ
คดัเลือกลกูค้ารายใหม่ บริษัทฯต้องพิจารณาไปถึง ลกูค้าของลกูค้าอีกทอดหนึ่ง และศกึษา
จากเวบไซต์ท่ีวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าด้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯใช้เหตุการณ์ในอดีตท่ีเคยเกิดขึน้ 
และพยายามไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์ซ า้อีก    

 
5. นางสาวรัชชยา ช่อไสว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
5.1 การท าประกนัภยัเครดิตลกูค้ามีคา่ใช้จ่าย มากน้อยเพียงใด 

            นายกรทกัษ์ วีรเดชะ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายการท าประกนัภยั
เครดิตลกูค้านัน้ประมาณ 1 ล้านกว่าบาท และบริษัทฯจะพิจารณาท าอย่างต่อเน่ือง คิดเป็น
ต้นทนุประมาณ 0.1%  

5.2 กรรมการชาวตา่งชาติ ไมเ่คยเข้ามาประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯมีแนวทางด าเนินการอย่างไร 
           นายยรรยงค์ สวัสด์ิ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่า จะแจ้งให้
กรรมการท่านนี ้ท าหนงัสือลาออกตอ่ไป 

5.3 บริษัทฯไมม่ีก าไร เหตใุดจงึจ่ายโบนสัให้กบัพนกังาน 
           นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และรักษา
พนกังานท่ีมีคณุภาพไว้ หากไมม่ีโบนสัแล้ว บริษัทฯจะเกิดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน 
โดยเฉพาะพนกังานในระดบั staff ทัง้นี ้บริษัทในกลุม่ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์นัน้มีการ fix โบนสั
จ่ายอยู่แล้ว แตจ่ะมากน้อยแตกตา่งกนัแล้วแตผ่ลประกอบการ 
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5.4 บริษัทฯจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ ส าหรับลกูหนีท่ี้บริษัทฯด าเนินการทางกฎหมายในขณะนี ้
           นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ กล่าวว่า ลกูหนีท่ี้อยู่ในกระบวนการของศาล
นัน้ บริษัทฯจะก าหนดได้คอ่นข้างยาก เน่ืองจากศาลชัน้ต้นผ่านแล้ว อาจจะอทุธณ์ และฎีกา 
ได้  สว่นลกูหนีต้า่งประเทศท่ีอยู่ในกระบวนการฟ้องนัน้ อยู่ระหวา่งการพิจารณา  

 
6. นายดเิรก คุณวุฒวิานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กลา่ววา่ 
           ขอช่ืนชม กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารท่ีมีความเห็นอกเห็นใจพนักงาน เน่ืองจาก

ระดับพนักงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณาคัดเลือกลูกค้า ซึ่งบริษัทฯควร
พิจารณาวา่ปัจจยัท่ีท าให้บริษัทฯพลาดเป้าหมายก าไรนัน้เกิดจากใคร ท่ีท าให้ลกูค้าหลดุไป  
นอกจากนีก้ารท าประกันภัยเครดิตลูกค้านัน้ เป็นการป้องกันความเสี่ยงจุดหนึ่งเท่านัน้ แต่
บริษัทฯควรหนัมาพิจารณาลกูค้าอย่างเข้มข้น ก่อนตดัสินใจรับเป็นลกูค้าถึงแม้บริษัทฯจะได้
ท าประกนัภยัรองรับไว้แล้วก็ตาม 
         นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ขอขอบคุณส าหรับค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ 
และบริษัทฯจะรับไปปฏิบตัิ ทัง้นี ้การพิจารณาลกูค้าใหมน่ัน้ จะพิจารณาอย่างเข้มงวดตอ่ไป 

    
เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงสรุปว่า ท่ีประชุมรับทราบ

รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามท่ีประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารได้น าเสนอ 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงานวา่ตามท่ีบริษัทฯได้

จัดส่งรายงานประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน รวมทัง้
รายงานของผู้สอบบญัชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้วนัน้ รายละเอียด
ของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนรวมทัง้รายงานของผู้ สอบบัญชี ตามท่ีปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2560 หน้า 91-135 โดยผลประกอบการในปี 2560 จากงบเฉพาะกิจการ และงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดงันี ้  
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สนิทรัพย์รวม 2,881 2,868 ล้านบาท 

หนีส้นิรวม 1,657 1,648 ล้านบาท 

รายได้รวม 1,901 1,838 ล้านบาท 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (547) (573) ล้านบาท 

อตัราสว่นก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (0.653) (0.685) บาท/หุ้น 

   
   หลังจากจบการรายงาน ผู้ ด าเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีข้อซักถาม 

หรือไม ่
  การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

 
1. นายปรีชา ไชยวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากรายงานประจ าปี 2560 

หน้า 113 นัน้ มีปรากฎค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย อยากทราบว่า ตอน
พิจารณาจดัตัง้บริษัทย่อยนี ้ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วนหรือไม่  
          นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทย่อยนี ้คือบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี 
จ ากัด ซึ่งหยุดกิจการเรียบร้อยแล้ว ในช่วงของการพิจารณาจัดตัง้บริษัทย่อยในเวลานัน้ 
ธุรกิจอาร์เอฟไอดี เติบโตมาก ซึง่ได้มีการพิจารณากนัอย่างดีแล้ว แต่เน่ืองจากธุรกิจอาร์เอฟ
ไอดี มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการท่ีรวดเร็วมาก อาจจะท าใ ห้บริษัทฯไม่สามารถตาม
พฒันาการท่ีรวดเร็วนัน้ได้ จงึเป็นผลให้ในระยะหลงัๆ ผลประกอบการไมด่ี 

  
 เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ
รับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี  

    
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นด้วย 445,755,101 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 224 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง   
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิดจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผล 
   ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 

  ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงาน(ขาดทุน)สทุธิประมาณ (547)  ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจดัสรร
ก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในปี 2560 ได้ 

 นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่  ดงันัน้ ตามกฎหมายบริษัทฯ 
ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ได้ ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือเชิญประชุมครัง้นีท่ี้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทฯมี
ความเห็นวา่ สมควรงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
    
   การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทฯมีผลขาดทุนทาง
ภาษี 5 ปี เหลือทัง้หมดเท่าไร และได้มีการใช้ผลขาดทนุทางภาษีแล้วหรือยงั 
        นางสาวภัสรา โอภาสนิพัทธ์ ผู้ ช่วยผู้ อ านวยการฝ่ายบัญชี กล่าวว่า บริษัทฯยังมีผล
ขาดทุนสะสมจ านวนมากเป็นหลกัร้อยล้านบาท และมีขาดทุนสะสมต่อเน่ืองมากกว่า 5 ปี
แล้ว และบริษัทฯได้รับการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ด้วย 

 
    เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมอนุมตัิงด

การจดัสรรเงินก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ของปี 2560 และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึง
ประกาศผลคะแนน 

 
    มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ

อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 445,745,101 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 224 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 10,000 เสียง   
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

 ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึง่ในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 

1. นายสมนกึ ไชยกลุ           กรรมการ 
2. นายประสาท ยนิูพนัธุ์    กรรมการ 
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์                      กร ร มก ารอิ ส ร ะ  แ ละประ ธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
   

ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจ
ของบริษัทฯเป็นอย่างดี มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส ทัง้ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคณุสมบัติท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ นอกจากนี ้กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
เป็นมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. และมีความ
เป็นอิสระสามารถให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯจงึมีมติให้
เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 3 ท่านได้แก่   

 
1. นายสมนกึ ไชยกลุ           กรรมการ 
2. นายประสาท ยนิูพนัธุ์    กรรมการ 
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์                      กร ร มก ารอิ ส ร ะ  แ ละประ ธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  ทัง้นีข้้อมลูและประวตัิสงัเขปของกรรมการ 
ทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 ท่ีได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

  ในวาระนีจ้ึงขอให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในบัตร
ลงคะแนน 

 
   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
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   การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
1. นายมงคลชน ศรีอมร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่า สมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กังวลว่า การด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทฯท่ีมีอายุการ
ด ารงต าแหน่งตอ่เน่ืองมาเป็นระยะเวลา 5-10 ปีนัน้  จะกระทบกบัความเป็นอิสระ 
        รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนนัต์ กลา่ววา่ ยืนยนัวา่ไมม่ีผลกระทบกบัความเป็นอิสระ ในการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
 
เม่ือไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

แตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเป็นรายบคุคล 
 

   มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม
วาระ ดงันี ้

 
(1) นายสมนึก ไชยกุล  ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 445,295,101 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.8990 
ไมเ่ห็นด้วย 450,224 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ   0.1010 
งดออกเสียง 10,000 เสียง   

 
(2) นายประสาท ยูนิพันธ์ุ ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 445,295,101 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.8990 
ไมเ่ห็นด้วย 450,224 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ   0.1010 
งดออกเสียง 10,000 เสียง  

 
 

(3)   รศ. ดร. ปรีชา จรุงกจิอนันต์ ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
      และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 445,294,901 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.8990 
ไมเ่ห็นด้วย 450,224 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.1010 
งดออกเสียง 10,000 เสียง 

 
 
 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
  ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
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อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความ
รับผิดชอบ และประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ โดยให้คงอตัราเดิมตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 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 

*สทิธิประโยชน์อื่นๆ -ไมม่ี- 
 

   ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุม จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่จีงึประกาศผลคะแนน 

        
  มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้
 

เห็นด้วย 445,305,101 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.8990 
ไมเ่ห็นด้วย 224 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 450,000 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.1010 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 
   ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

จึงได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2561 และ
ก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แตง่ตัง้ 

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

 
แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 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-
2560 สว่นนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมตัง้แตปี่ 2558-2560)  

 
โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯเป็นจ านวน 1,945,000 บาท เพ่ิมขึน้
จากปี 2560จ านวน 120,000 บาท         
     

              (หนว่ย: บาท) 
รายการ ปี 2561 ปี 2560 

 - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) 1,945,000 1,825,000 

 
เพิ่มขึน้จากปี 2560  
จ านวน 120,000 บาท 

 - การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทยอ่ย 3 ไตรมาส  
   (STARS USA) 

105,000 105,000 

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

รวม 305,000 455,000 
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ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 
เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม ่เม่ือไมม่ีจงึประกาศผลคะแนน              

 
    มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประจ าปี 2561 ตามท่ีได้น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 445,755,101 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 224 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง  

 
 

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38. 
 
  ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณา
อนุมตัิให้บริษัทฯ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24. เก่ียวกับการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทโดยผู้ ถือหุ้น  

นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทฯใหม่ เพ่ือให้มีความทันสมยั
และบ่งบอกถงึพฒันาการและศกัยภาพของบริษัทฯ ได้ชดัเจนย่ิงขึน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมตัิให้บริษัทฯแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38. 
ซึง่ก าหนดลกัษณะของตราประทบัของบริษัทฯ  ไว้ ทัง้นี ้รายละเอียดของข้อบงัคบัข้อ 24. และข้อ 38. 
ท่ีเสนอขอแก้ไขปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมท่ีจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านล่วงหน้าแล้วและตามท่ี
ปรากฏในสไลด์ 
 

ข้อ 24. (เดิม)  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี
ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้ เ รียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้
ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 
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จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

(ใหม)่   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 
4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เ รียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้
ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 
ในกรณีเช่นนี ้ให้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชุมตามท่ีผู้ ถือหุ้นร้องขอภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคสอง    ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไว้
นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ ภายใน 45 วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้
ให้ถือวา่เป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนั
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุ และอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสาม
ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบั ข้อ 27. ผู้
ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมครัง้นัน้
ให้แก่บริษัทฯ 

 

ข้อ 38.  (เดิม)  ตราประทบัของบริษัทฯเป็นดงันี ้    ข้อ 38. (ใหม)่  ตราประทบัของบริษัทฯเป็นดงันี ้
 

 
 

 

 

 

  ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เม่ือไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชมุจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38. ตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่ีจงึประกาศผลคะแนน              
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 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38. ตามท่ี
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 445,755,101 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 224 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ  ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 
 
   ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่เน่ืองจากบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องระดมทุนมาเพ่ือใช้เป็นเงิน

หมนุเวียน และ/หรือส ารองไว้ส าหรับการช าระคืนเงินกู้ ยืมในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ท่ีจะ
เพ่ิมทุนจดทะเบียน จากจ านวน 1,020,771,159 บาท เป็น 1,229,890,150 โดยการออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนใหม่ จ านวน 209,118,991 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (SMT-W2) ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4) ท่ีได้จดัส่ง
ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ละท่ีจะกลา่วตอ่ไปในวาระท่ี 10 ถงึ 11 

 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจ าเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ละท่ีปรากฏบนสไลด์ ดงันี ้

 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน

จ านวน 
1,229,890,150 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านแปด

แสนเก้าหมื่นหนึง่ร้อยห้าสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,229,890,150 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านแปด
แสนเก้าหมื่นหนึง่ร้อยห้าสบิหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00  บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น    

 หุ้นสามญั 1,229,890,150 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านแปด
แสนเก้าหมื่นหนึง่ร้อยห้าสบิหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 
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  ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเพ่ิม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใด
ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่ีจงึประกาศผลคะแนน         
      
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่  
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เห็นด้วย 440,680,101 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 98.8614 
ไมเ่ห็นด้วย 4,625,224 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ   1.0376 
งดออกเสียง 450,000 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.1010 

 
วาระที่ 10  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่   
 

ผู้ด าเนินการประชมุ กลา่ววา่ตามท่ีท่ีประชมุได้มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนมาแล้วใน
วาระท่ี 9 เพ่ือปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมจึงต้องพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ใหม่จ านวนไม่เกิน 209,118,991 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
จ านวนไมเ่กิน 209,118,991 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจ านวนหุ้นท่ีเรียกช าระแล้ว

ทัง้หมด ณ ปัจจบุนั) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้
ท่ี 2 (SMT-W2) ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น     

 
 ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่และการมอบอ านาจปรากฏตาม

หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีซ้ึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้วและตามท่ีปรากฏในสไลด์ 
นอกจากนี ้เพ่ือความคล่องตวัในการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ข้างต้น คณะกรรมการ

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการ
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ประชุมผู้ ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการย่ืนจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 

  ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 

เม่ือไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชมุจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ และมอบอ านาจตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่ีจงึประกาศผลคะแนน     
          
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ และการมอบอ านาจ
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้  
    

เห็นด้วย 445,297,101 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9982 
ไมเ่ห็นด้วย 8,224 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ   0.0018 
งดออกเสียง 450,000 เสียง   

 
วาระที่ 11  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 

2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
    
    ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่าสืบเน่ืองจากวาระท่ี 9 และวาระท่ี 10 ท่ีได้น าเสนอข้างต้นนัน้ 

เพ่ือเป็นการตอบแทนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีให้การสนบัสนุนบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน บริษัทฯ 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ี
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (SMT-W2) จ านวนไม่เกิน 209,118,991 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
“SMT-W2”) ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หน่วย SMT-W2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) ซึง่ SMT-W2 
1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิเท่ากบั 2.10 บาทต่อหุ้น และ 
SMT-W2 มีอายุ 2 ปี นับจากวันท่ีออกเสนอขาย โดยมีรายละเอียดของ SMT-W2 และการมอบ
อ านาจปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ครัง้ท่ี 2 (SMT-W2) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ละ
ตามท่ีปรากฏบนสไลด์  
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    โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 (Record 
Date) ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

 
ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ี

ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจใน
การก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
ราคาและอตัราการใช้สิทธิ การจดัสรร และวนัออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 ตลอดจน
มีอ านาจในการก าหนดเหตแุห่งการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ 
และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 ตามท่ีเห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ 
และประกาศข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการ
ต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 
การน าใบส าคญัแสดงสิทธิ SMT-W2 และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิ SMT-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการ
ขออนญุาตตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอื่น 

 
  ผู้ด าเนินการประชุมสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 
 
    ผู้ด าเนินการประชมุจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering)  และการมอบอ านาจตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ และมีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือไม่ 

 
   การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
 

1. นายดเิรก คุณวุฒวิานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1.1 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (SMT-W1) ท่ีบริษัทฯออกก่อนหน้า

นีย้งัอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือไม ่และจ านวนคงเหลือ และราคาอยู่ท่ีเท่าไหร่ 
          นายคเณศ ศรีศภุอรรถ กล่าวว่า เหลือ 167,295,007 หน่วย ราคาการใช้สิทธิ 8 บาท
ตอ่หุ้น 

1.2 วตัถปุระสงค์ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ     
ครัง้ท่ี 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นัน้ ถือเป็นการตอบแทนผู้ ถือหุ้น ส าหรับการ
ไมไ่ด้จ่ายเงินปันผล ใช่หรือไม ่เน่ืองจากราคาวนัแรกของการออกขายจะมีราคาดีท่ีสดุ 
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          นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า แล้วแต่การพิจารณาของผู้ ถือหุ้น ว่าจะถือไว้ 
หรือจะขาย 

1.3 การใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ นัน้ แตล่ะปี ได้ก่ีครัง้ 
           นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ ปีละ 4 ครัง้ 

2. นายปวริศ สุวรรณเพทาย ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
2.1 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (SMT-W1) ท่ีบริษัทฯออกก่อนหน้า

นีย้งัอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์  เหตใุดไมป่รับราคาการใช้สิทธิแทนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SMT-W2 
          นายคเณศ ศรีศุภอรรถ กล่าวว่า ตามข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ       
SMT-W1 ไมส่ามารถท าได้ 

 
เม่ือไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามอย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม ่และมอบอ านาจตามท่ีได้น าเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เม่ือไมม่ีจงึประกาศผลคะแนน   
 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้   
    

เห็นด้วย 445,297,101 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 99.9982 
ไมเ่ห็นด้วย 8,224 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ   0.0018 
งดออกเสียง 450,000 เสียง   

 
วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
  ประธานในท่ีประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัต่างๆ โดยกรรมการและ

ผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามในเร่ืองตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้  
 

การซกัถาม และข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น  
1. นายอัมพร จรรยางาม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   
 ขอให้บริษัทฯ จดัให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมในวนันีส้ามารถไป Company Visit ท่ีบริษัทฯได้บ้าง 
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       นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ บริษัทฯมีความยินดีเป็นอย่างย่ิง ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจ 
สามารถลงช่ือ-นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ติดตอ่ ไว้กบัพนกังานของบริษัทฯได้ หากบริษัทฯ
มีการจดั Company Visit จะเรียนเชิญไปยงัผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์ไว้ 
 

2. นางสาวรัชชยา ช่อไสว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ต่อเน่ืองจากค าถามเร่ือง การจ่ายโบนัส
ประจ าปีของบริษัทฯ ถ้าปีนีผ้ลประกอบการของบริษัทฯยังไม่มีก าไรสุทธิ เร่ืองของการจ่าย
โบนสัผู้บริหารนัน้ ขอให้บริษัทฯพิจารณาตอ่ไป 
          นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กลา่ววา่ บริษัทฯจะรับข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์นี ้ไว้
พิจารณาตอ่ไป 

 
เม่ือท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามอย่างใดอีก ผู้ด าเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานฯกลา่วปิดการ

ประชมุ ประธานฯได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุการด าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 16.00 น. 
 
 

                                                            ลงช่ือ____-ลงลายมือชือ่-_____ประธานกรรมการและประธานท่ีประชมุ 
                       (นายสมนกึ ไชยกลุ) 

 
 

ลงช่ือ ______-ลงลายมือชือ่______ผู้บนัทกึรายงาน 
                            (นายยรรยงค์  สวสัด์ิ) 
                             เลขานกุารบริษัทฯ 

 


