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รายงานประจำาปี 2559 

ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา 
บริษัทฯ สามารถท�า    
ก�าไรสทุธไิด้ทกุไตรมาส       
นับได้ว่าผลการด�าเนิน
งานของบรษิทัฯ ได้กลบั
มาอย่างสมบรูณ์ และจะ
เติบโตต่อไปอีกอย่าง
แข็งแกร่งในอนาคต
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รายงานประจำาปี 2559 

 วสิยัทศัน์ 

“เราจะเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตและสร้างผลก�าไรอย่างยั่งยืน  
โดยการให้บริการและผลิตสินค้าที่ให้ความพอใจระดับห้าดาวแก่ลูกค้า 
โดยใช้พนักงานที่มีทักษะสูงและสิ่งอ�านวยการผลิตระดับโลก”

วสิยัทศัน์ ภารกจิหลกั กลยทุธ์ นโยบายคณุภาพ

ประจำาปี 2559 นี้ ได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

 นโยบายคณุภาพ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุดโดย:
• การจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของลูกค้า
• การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารงานคุณภาพอย่าง 

ต่อเนื่อง
• การสร้างสภาพแวดล้อมของการท�างานเป็นทีม ทัศนคติทางบวก

และนวัตกรรมใหม่ๆ

 ภารกิจหลกั

“เรามุ่งมั่นในการท�าให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีคุณภาพที่เหนือกว่า  
ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และ
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอื่นๆโดยผ่านทีมงานที่มีทักษะกระบวนการผลิต
ที่ทันสมัย และสิ่งอ�านวยการผลิตระดับโลก” 

 กลยทุธ์ 

• ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มก�าไรในสินค้าปัจจุบัน 
• เพิ่มยอดการสั่งซื้อของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อใช้ก�าลังการผลิตให้ดีขึ้น 
• เพิ่มความหลากหลายของบริการ, สินค้า และลูกค้าของบริษัทฯ 
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สร้างสรรค์สิง่ใหม่  
CREATIVITY

ลกูค้าเป็นหนึง่
CUSTOMER FOCUS

คำานงึต้นทนุ
COST AWARENESS

ร่วมกนัทำางาน
CROSS FUNCTIONAL TEAMWORK

ค่านยิม (CORE VALUE)

4C DO IT RIGHT 
DO IT NOW
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รายงานประจำาปี 2559 

งบการเงินรวม ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

(หน่วย: พันบาท)

รายได้รวม  3,598,366  7,669,885 9,158,275

รายได้จากการขายและบริการ  3,532,850  7,616,769 8,992,806

ก�าไรขั้นต้น  292,773  147,206 (60,604)

ก�าไรจากการด�าเนินงาน  3,828  (83,813) (260,493)

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย  415,606  295,614 246,639

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  15,645  (62,906) (116,471)

รวมสินทรัพย์  3,493,136  3,436,471 3,513,106

สินทรัพย์ถาวร - สุทธิ  2,354,218  2,082,428 2,150,603

รวมหนี้สิน  1,722,919  1,690,692 1,714,443

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,770,217  1,745,778 1,798,664

(หน่วย: บาท)

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น 2.12 4.17 4.30

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  - *  -  -

(หน่วย: เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.97 0.97 0.95

(หน่วย: %)

ก�าไรสุทธิหลังหักภาษีต่อรายได้จากการขายและบริการ 0.44% (0.83%) (1.30%)

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่ายต่อรายได้
จากการขายและบริการ

11.76% 3.88% 2.74%

อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ 2.00% (1.18%) (2.70%)

อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น 0.89% (3.55%) (6.27%)

อัตราเงินปันผลจ่าย  - *  -  -

(หน่วย: หุ้น)

จ�านวนหุ้น (ณ สิ้นปี) 836,475,966 418,237,983 418,237,983

* งดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี โดยจะมีการน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 
** ค�านวณจากจ�านวนหุ้น ณ สิ้นปี 

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
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สายงานปฏิบัติการและพัฒนา

สายงานการเงินและการบริหาร

สายงานการพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR)

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
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รายงานประจำาปี 2559 

ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา 
บริษัทฯ สามารถทำา    
กำาไรสทุธไิด้ทกุไตรมาส       
นับได้ว่าผลการดำาเนิน
งานของบรษิทัฯ ได้กลบั
มาอย่างสมบรูณ์ และจะ
เติบโตต่อไปอีกอย่าง
แข็งแกร่งในอนาคต
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สวัสดีครับ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ผมรู ้สึกยินดีและเป ็นเกียรติอย ่างยิ่งที่ ได ้มี โอกาสมาพูดคุยกับทุกท ่านอีกครั้งหนึ่ง  

ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯเล่มนี้

ในรอบหน่ึงปีท่ีผ่านมา บริษัทฯได้มีความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สามารถท�าก�าไรสุทธิได้ทุกไตรมาส นับได้ว่าผลการด�าเนินงานของบริษัทฯได้กลับมา

อย่างสมบูรณ์ และจะเติบโตต่อไปอีกอย่างแข็งแกร่งในอนาคต นับเป็นการสิ้นสุดการ

รอคอยของท่านผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่านโดยส้ินเชิง

แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯได้ตั้งค่าส�ารองหนี้สงสัยจะสูญจ�านวนหนึ่ง เพื่อท�าให้งบการเงิน         

ของบริษัทฯสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของท่าน 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้อย่างมั่นใจ ผลจากการตั้งส�ารองดังกล่าว ท�าให้บริษัทฯยังมีขาดทุน

สะสมเหลืออยู่ และ บริษัทฯคาดว่าจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อที่

บริษัทฯจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯมั่นคงดีแล้ว

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่าน ที่ได้ท�างาน

อย่างหนัก เสียสละ และทุ่มเทเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯตลอดมา และขอขอบคุณ

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ผู้ตรวจสอบบัญชี ตลอดจนผู้มีส่วน         

ได้เสียทุกท่าน ท่ีได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ผมขอให้ค�ามั่นว่า ผมและคณะกรรมการบริษัทฯจะก�ากับดูแลและควบคุมการด�าเนินงานของ 

บรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และเป่ียมไปด้วยความโปร่งใส ตามหลกัการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีและเป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง ที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีจาก IOD โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอันดับ “ดีมาก”  

เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

เพื่อให้บริษัทฯเจริญเติบโตและสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป อย่างยั่งยืนในอนาคต

สารจากประธานกรรมการ

ด้วยความปรารถนาดี

สมนึก ไชยกุล

ประธานกรรมการ
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รายงานประจำาปี 2559 

ผม ข อ ยื น ยั น ว ่ า . . .            
ผมจะบริหารบริษัทฯ 
อย่างเต็มกำาลังความ
สามารถ และเป็นไปตาม
หลั กการกำ ากั บดู แล
กจิการทีด่ ีเพือ่นำาบรษิทัฯ 
ไปสู ่การเจริญเติบโต   
อย่างยั่งยืนและสร้าง
ความมั่งค่ังให้ผู ้ถือหุ้น   
ในระยะยาวต่อไป
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

สารจากประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร

ขอแสดงความนับถือ

พีระพล วิไลวงศ์เสถียร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นับเป็นความยินดีของผมอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาทักทายกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ผ่านรายงาน

ประจ�าปี 2559 ในวันนี้

ในรอบปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคและปัญหาบางประการ ผมก็รู้สึกพอใจและมีความสุข

กบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ทีส่ามารถท�าก�าไรได้ 4 ไตรมาสตดิต่อกนั อย่างไรกด็บีรษิทัฯ  

ได้ตั้งส�ารองหน้ีสงสัยจะสูญไว้จ�านวนหน่ึง ท�าให้บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ แต่ผมมี 

ความมั่นใจเป็นอย่างสูงว่าบริษัทฯ จะมีผลการด�าเนินงานที่ดีและสามารถล้างขาดทุนสะสมได ้

ในอนาคตอันใกล้นี้ การพลิกกลับมาท�าก�าไรของบริษัทฯ มีเหตุผลหลายประการ คือ

• บริษัทฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบของการด�าเนินธุรกิจ (Business Model) โดยลดการผลิตสินค้า

ที่มีก�าไรต�่าไปผลิตสินค้าท่ีมีก�าไรสูงขึ้นซึ่งจะเป็นพื้นฐานอันส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต 

• บริษัทฯ ได้ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินกลยุทธ์ 3 ประการท่ีผมได้ตั้งไว้ คือ การ 

ลดต้นทนุการด�าเนนิงานอย่างมาก การเพิม่ยอดขายของลกูค้าปัจจบุนัทีม่คีวามต้องการเพิม่ขึน้ 

จนบริษัทฯ ต้องตัดสินใจลงทุนในการซื้อเครื่องจักรจ�านวนมากเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต ตลอด

จนการแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาอีกหลายราย เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงด้านลูกค้า

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ผมมั่นใจว่าเราจะมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่หลายรายในอนาคตอีกไม่นาน 

ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น ได้เพิ่มก�าไรเบื้องต้นให้บริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญและทั้งยัง

สร้างพื้นฐานที่ส�าคัญต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารและบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยได้

จัดการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับกว่า 100 โครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถและทักษะในการท�างานของพนักงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ  

บริษัทฯ ในอนาคต

ผมขอขอบพระคุณ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให ้

การสนับสนุนอย่างแข็งขันจนท�าให้บริษัทฯ ได้ก้าวมาถึงจุดนี้ นอกจากนั้นผมขอขอบพระคุณ  

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท่ีได้สนับสนุนการด�าเนินงานของเรา  

อย่างเข้มแข็งเสมอมา

ผมขอยืนยันว่า ผมจะบริหารบริษัทฯ อย่างเต็มก�าลังความสามารถ และเป็นไปตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�าบริษัทฯ ไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่งคั่งให้

ผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป
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คณะกรรมการ
บรษิทัฯ

นางพนูพรรณ ไชยกลุ  

กรรมการ และประธานคณะกรรมการความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR)

นายสมนกึ ไชยกลุ 

ประธานกรรมการ และ 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร

รองศาสตราจารย์  
ดร. ปรชีา จรงุกจิอนนัต์  
กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 

กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการ
บริหารความเส่ียง และรองประธานเจ้า
หน้าท่ีบรหิาร (สายงานการจดัการวตัถดุบิ)

รองศาสตราจารย์  
ดร. เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายชอง เควน็ ซมั  

กรรมการ

ศาสตราจารย์  
ดร. กำาพล ปัญญาโกเมศ
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

นายประสาท ยนูพินัธุ์  

กรรมการ และกรรมการพจิารณา 
ค่าตอบแทน

นายยรรยงค์ สวสัดิ ์

เลขานกุารบรษิทัฯ  กรรมการบรหิาร และ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (สายงานการ
เงนิและการบรหิาร)
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คณะผูบ้รหิาร
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

4. นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ  

• รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  
(สายงานการจดัการวตัถดุบิ)  
• กรรมการบรษิทัฯ 
• กรรมการบรหิาร  
• กรรมการบรหิารความเสีย่ง

8. นายทวชียั  งามเลศิศริชิยั                   

• ผูอ้�านวยการ ฝ่ายพฒันาธรุกจิ 
• กรรมการบรหิารความเสีย่ง

12. นางสาวศริพิร ภกัด ี

• ผูอ้�านวยการ ฝ่ายจดัซือ้ และ
จดัหาวัตถุดบิ

16. นางสาวภสัรา โอภาสนพิทัธ์  

• ผูช่้วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบญัชี

1. นายพรีะพล วไิลวงศ์เสถยีร                             

• ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
• กรรมการบรหิาร 

5. ดร.ทดัธร์ี ขยิม่  

• รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  
(สายงานการพฒันาธรุกจิ) 
• กรรมการบรหิาร 

9. นายจิรวฒัน์ จันทร์อยู่  

• ผูอ้�านวยการ ฝ่ายผลติ
• กรรมการบรหิารความเสีย่ง

13. นายสธุ ีพงศาพาส                  

• ผูอ้�านวยการ ฝ่ายการเงนิ

17. นางสาวสนุนัท์  
วงศ์มทุธาวณชิย์ 
• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายตรวจ
สอบภายใน 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
• เลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

2. นายยรรยงค์ สวสัดิ์  

• รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  
(สายงานการเงนิและการบรหิาร) 
• เลขานกุารบรษิทัฯ 
• กรรมการบรหิาร

6. ดร.อำาพล ตงัคนาวนชิย์ 

• ผูอ้�านวยการอาวโุส  
ฝ่ายพฒันาธรุกจิ

10. ดร. พชิติ แสงผ่องแผ้ว                    

• ผูอ้�านวยการ ฝ่ายวศิว 
อตุสาหการ และสนบัสนนุ 
การด�าเนนิงานการผลติ 
• กรรมการบรหิาร

14. นายเสกสรรค์ เลศิรตันาพร     

• ผูอ้�านวยการ ฝ่ายทรพัยากร 
บคุคล และธรุการ

18. นายวชริะ เกดิพนิธุ์  

• ผูช่้วยผูอ้�านวยการ  
ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพ

3. นายชัยณรงค์ นมิมานเทวนิทร์                                 

• รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  
(สายงานปฏบิตักิารและพฒันา)

7. นายสมหมาย เนตรภู ่

• ผูอ้�านวยการ ฝ่ายวศิวกรรม  
แผนกประกอบแผงวงจรรวม

11. นางสาววลิยัลกัษณ์ อุน่แก้ว  

• ผูอ้�านวยการ ฝ่ายคลงัสนิค้า  
และโลจสิตกิส์

15. นายวริชั เจีย่ปิยะสกลุ            

• ผูช่้วยผูอ้�านวยการ ฝ่ายทดสอบ
ผลติภณัฑ์ วงจรไฟฟ้ารวม

19. นายขจร ธรรมจง 

• ผูช่้วยผูอ้�านวยการ  
ฝ่ายพฒันาธรุกจิ
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ลกัษณะการ
ประกอบธรุกจิ
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ลกัษณะการดำาเนนิธุรกจิและตวัอย่างผลติภณัฑ์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Manufacturing Services หรอืEMS) ให้กบัลกูค้า        ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่ เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer 
หรือOEM) และผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
(Fabless Company) บริษัทฯ สามารถให้บริการผลิตและประกอบ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ              
ได้อย่างครบวงจรโดยใช้เคร่ืองจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง   
ทั้งเครื่องจักรแบบมาตรฐานที่สามารถซ้ือได้โดยตรงจากผู้ผลิตและ
แบบพิเศษท่ีเกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ผลิต 
เพือ่ให้ได้เครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพและคณุภาพในการผลติทีด่ยีิง่ขึน้            
ท�าให้บริษัทฯ สามารถรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ได้อย่างหลากหลาย ทัง้ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ทีม่ี
ความซับซ้อนและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความละเอียดและ
ความแม่นย�าสูง เพื่อตอบสนองข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์และความ
ต้องการของลูกค้า

1. การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัทฯ รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ 

• การรบัจ้างผลติและประกอบแผงวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ (Printed Circuit 
Board Assembly หรือPCBA) โดยใช้เทคโนโลยี PTH, SMT, COB, 
FOB และ FCOF ส�าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด

• การรบัจ้างผลติและประกอบกล้องถ่ายภาพกจิกรรมกลางแจ้ง (Action 
Camera) ซึ่งสามารถบันทึกได้ทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวระดับ 
Full HD ด้วยเลนส์ฟิชอาย (Fish-Eye Lens) ที่สามารถบันทึกภาพ
ได้กว้างถึง 360 องศา พร้อมทั้งความสามารถในการกันกระแทกและ
กนัน�า้ได้ จงึเหมาะแก่การบนัทกึภาพกจิกรรมทีห่ลากหลายตัง้แต่กฬีา
ผาดโผนทางบกไปจนถึงการบันทึกภาพใต้น�า้

• การรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับอุปกรณ์
เครือ่งมอืแพทย์ (Medical Devices) ประเภทเครือ่งมอืแพทย์ทีม่กี�าลงั 
(Active Medical Devices) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือแพทย์ที่ท�างานโดยใช้
แหล่งพลังงานไฟฟ้า น�าไปใช้ส�าหรับกระตุ้นและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
ส่วนบุคคล โดยสามารถน�าไปใช้ในสถานพยาบาล ที่พักอาศัยส่วน
บคุคล หรอืสามารถพกพาเพื่อใชผ่้อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างการเดนิ
ทางได้อีกด้วย

• การรบัจ้างผลติอุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่การสือ่สารระหว่างอปุกรณ์
และ/หรือเครื่องมือด้วยกัน (Internet Of Things, IOT) ในรูปแบบ
ผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รปู พร้อมจ�าหน่าย โดยอปุกรณ์และ/หรอืเครือ่งมอืดงั
กล่าวจะใช้สัญญาณไร้สายมาตรฐานซิกบี (Zigbee) ซึ่งเป็นมาตรฐาน
การสื่อสารที่ใช้ก�าลังไฟน้อย จึงท�าให้อุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือดัง
กล่าวสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องมกีารชาร์จแบตเตอรีเ่หมอืน
อุปกรณ์ไร้สายทั่วไป

• การรบัจ้างผลติอปุกรณ์วดัระยะระบบอเิลก็ทรอนกิส์พร้อมปากกาเพือ่
ใช้เป็นเครือ่งมอืวดัระยะทีม่คีวามละเอยีดสงู พร้อมแสงเลเซอร์ทีช่่วยใน
การวัดค่า ใช้งานได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
มอืถอืผ่านสญัญาณไวไฟ (WIFI) ด้วยแอพพลเิคชัน่ผ่านโทรศพัท์มอืถอื
ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) พร้อม
แบตเตอรีท่ีม่อีายกุารใช้งานนานกว่า 6 เดอืน โดยบรษิทัฯ รบัจ้างผลติ 
ประกอบ ทดสอบ รวมถึงบรรจุภัณฑ์พร้อมจัดส่งถึงลูกค้าปลายทาง
แบบรายบุคคล นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถสลักลายเซ็นต์ลงบนด้าม
จับปากกาด้วยวิธีการเลเซอร์ได้อีกด้วย

2. การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม 

ในปัจจบุนั บรษิทัฯ ให้บรกิารประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม 
(IC Packaging) ได้หลายชนิด

• Standard Packaging ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบทั่วๆ ไปที่มีการ
ผลิตกันมานานจนมีขนาดและรูปแบบเป็นมาตรฐานในตลาดโดยจะมี
ขนาดใหญ่และหนา ได้แก่ SOIC, TSSOP, SC70, SOT23, SOT143 
เป็นต้น และ Advanced Packaging ซึง่เป็นการประกอบแผงวงจรในรปู
แบบที่เพิ่งเริ่มมีการพัฒนาไม่นานโดยจะมีขนาดเล็กและบางมากกว่า
ชนดิ Standard Packaging ได้แก่ TDFN (Thin Dual Flat Non-Lead) 
UDFN (Ultra-Thin Dual Flat Non-Lead) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การให้
บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) อาทิ 
ผลิตภัณฑ์ IC Chip ต่างๆ

• บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้น�าในการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า
รวมแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanical 
Systems หรอืMEMS) ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีก่�าลงัเตบิโตมากในปัจจบุนั 
โดยบริษัทฯมีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี 
MEMS ส�าหรับน�าไปใช้กับเคร่ืองวัดแรงดันลมยางรถยนต์ (Tire 
Pressure Monitoring System หรือTPMS) กับบริษัทชั้นน�าของโลก 
ซึ่งได้เป็นข้อก�าหนดทางกฎหมายของบางประเทศในการก�าหนดให้
รถยนต์ใหม่ทุกคันต้องมีอุปกรณ์ TPMS ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเริ่มบังคับทางกฎหมายในปีพ.ศ.2552 และกลุ่มประเทศยุโรปเริ่ม
บังคับทางกฎหมายปีพ.ศ.2555 บริษัทฯ ยังน�าเทคโนโลยีการผลิตนี้
ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น ไมโครโฟนในโทรศัพท์มือถือ 
เครื่องวัดความดันในอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ส�าหรับอุตสาหกรรม 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้บริโภคทั่วไป

• การรับจ้างตัดแผ่นลายวงจร (Wafer Dicing) เพื่อน�าไปผลิตแผง
วงจรไฟฟ้ารวมทีใ่ช้กบัอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ โดยแผ่นลายวงจรอาจมี
ลกัษณะและขนาดทีเ่หมอืนกนัหรอืแตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัความต้องการ
และการน�าไปใช้งานของลูกค้า โดยเครื่องจักรท่ีใช้มีท้ังแบบใบมีดคู่ 
(Mechanical Dicing) และแบบที่เป็นเลเซอร์ (Stealth Dicing) ซึ่งยัง
มีบริษัทน้อยรายในประเทศไทยที่มีความสามารถในการตัดแผ่นลาย
วงจรด้วยเลเซอร์
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3. อุปกรณ์สำาหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำาแสง 

ในปัจจุบัน ระบบการส่ือสารผ่านใยแก้วน�าแสงได้เข้ามามีบทบาทใน
การสื่อสารคมนาคมเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากเป็นระบบการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสาร ได้เป็นจ�านวน
มาก หวัใจของระบบการสือ่สารนีก้ค็อืใยแก้วน�าแสง (Fiber Optics) ซึง่
เป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลในรูปของล�าแสงนั่นเอง บริษัทฯ ได้
เริม่รบัจ้างผลติและประกอบอปุกรณ์ส�าหรบัการสือ่สารผ่านเส้นใยแก้ว
น�าแสงส�าหรับการน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

* ศนูย์ข้อมลูอนิเทอร์เนต็ (Data Center) เป็นอตุสาหกรรมทีอ่ตัราการ
เติบโตค่อนข้างสูงเนื่องจากมีความต้องการส�าหรับการเก็บและเข้าถึง
ข้อมูลแบบออนไลน์ท่ีเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวในปัจจุบันและอนาคต 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ท�าการรับจ้างผลิต Active Optical Cable (AOC) 
ซ่ึงเป็นอปุกรณ์ทีม่าแทนทีส่ายส่งสญัญาณไฟฟ้าความเรว็สงู (Coaxial 
Line) ส�าหรับใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Server และ Super 
Computer ท่ีมีอยู่มากมายในศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต โดย AOC จะ
สามารถแปลงสญัญาณจากไฟฟ้าเป็นแสง และจากแสงเป็นไฟฟ้า รวม
ถึงส่งสัญญาณแสงไปที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยความเร็วมากกว่า 150 
Gbps (พันล้านบิตต่อวินาที) 
* การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) บริษัทฯ ได้เริ่ม
รบัจ้างผลติอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสง (Optical Transmitter) ซึง่สญัญาณ
แสงที่ส่งออกไปสามารถเดินทางในเส้นใยแก้วน�าแสงได้ไกลกว่า 100 
กิโลเมตร โดยไม่ต้องมีการขยายสัญญาณใหม่ 
* การกระจายเสยีงและการแพร่ภาพออกอากาศ (Broadcast) บรษิทัฯ 
รับจ้างผลิตอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณแสง (Optical Transceiver) 
ส�าหรับใช้ในการถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต (VDO Streaming) ซึ่ง
ก�าลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

4. การผลิต ประกอบ และจำาหน่ายแผงโซลาร์

พลังงานจากแสงแดดเป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งท่ีเป็นพลังงาน
หมุนเวียนซึ่งใช้ไม่มีวันหมด เป็นพลังงานที่ได้มาโดยธรรมชาติ ไม่มี
ต้นทุน และเป็นพลังงานที่สะอาด (Green Energy) เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม จึงท�าให้ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแผงโซลาร์นี้ได้รับความ
สนใจอย่างมาก แม้ว่าท่ีผ่านมาวัตถุดิบ/อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ร่วม ยังมี
ราคาแพงมาก แต่เทคโนโลยี การพัฒนาและวิจัยได้ก้าวหน้าขึ้นมาก 
จนท�าให้วัตถุดิบ/อุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาถูกลงอย่างมีนัยส�าคัญท�าให้
ผลตอบแทนของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์มีความคุ้ม
ค่า และน่าลงทุนเพิ่มขึ้นมาก เมื่อเทียบกับการลงทุนผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานฟอสซิล และก๊าซธรรมชาติแบบเดิม ทางบริษัทฯให้ความ
สนใจกับเทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์นวัตกรรมใหม่ ซึ่งอาศัยระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ ซึง่บรษิทัฯ มบีคุลากรระดบัมอือาชพีทีม่คีวาม
ช�านาญ มีเครื่องจักรสนับสนุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริษัทฯ 
จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผลิตแผงโซลาร์ระดับโลก และเข้า
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์นวัตกรรมใหม่ และเริ่ม
รบัจ้างผลติแผงโซลาร์เรยีบร้อยแล้ว นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้เลง็เหน็ถงึ
โอกาสในการเตบิโตของธรุกจิพลงังานทดแทน โดยใช้ระบบแผงโซลาร์
ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะเพิ่มมากขึ้น 
จากผลตอบแทนในการลงทุนที่มากขึ้น อีกทั้ง ยังได้รับการสนับสนุน
ในส่วนของภาครฐับาลเป็นอย่างด ีทางบรษิทัฯ จงึได้ขยายและพฒันา
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องการจ�าหน่าย และติดตั้งแผงโซลาร์ เพื่อให้
บริการแบบครบวงจร กับลูกค้าอีกด้วย 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

การตลาดและการจัดจำาหน่าย

บรษิทัฯ ผลติและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนกิส์เพือ่จ�ำหน่ำยให้บรษิทัทีผ่ลติสนิค้ำในหลำกหลำยประเภทอตุสำหกรรม 

ได้แก่ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร กลุ่มอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และ

อุตสาหกรรมเครื่องบันเทิง และอื่นๆ บริษัทฯ มีรายได้และสัดส่วนการขายให้กลุ่มลูกค้าในประเทศต่างๆ ดังนี้

สัดส่วนการจำาหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯจำาแนกตามภูมิภาค

 
 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กลุ่มตลาดในประเทศสหรัฐ 821 9.1% 911 12.0% 1,165 32.98%

- IC Packaging 821 9.1% 911 12.0% 1,165 32.98%

กลุ่มตลาดภายในประเทศ (เพื่อส่งออก) 8,172 90.9% 6,706 88.0% 2,368 67.02%

- MMA 8,120 90.3% 6,623 87.0% 2,028 57.40%

- IC Packaging 52 0.6% 83 1.1% 340 9.62%

รายได้จากการขายรวม 8,993 100.0% 7,617 100.0% 3,533 100.0%

บริษัทฯ ได้ท�าการตลาดในการติดต่อลูกค้าและรับจ้างผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การท�าการตลาด

โดยตรงจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯทางหนึ่ง และผ่านทางบริษัทร่วม พันธมิตร และตัวแทนการตลาดของบริษัทฯ
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ตวัแทนกำรตลำดและพันธมติรทำงธุรกิจของบริษทัฯ 
มีดังนี้

STARS MICROELECTRONICS USA, INC.

เป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกา มีส�านักงานอยู่ที่ซิลิกอนวัลเลย์ เมืองซานโฮเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมผู้บริหารมีความรู้
ความช�านาญในการจดัจ�าหน่ายและร่วมพฒันาสนิค้ากบัลกูค้า รวมถงึการให้บรกิาร การรบัจ้างผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ มสีถานะ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 59 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

1. BESTRONICS, INC.

เป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์ทางการส่ือสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามากว่า 20 ปี มีสถานะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งได้มี
การแลกเปลี่ยนแนะน�าข้อมูลเครือข่ายลูกค้าและผู้จัดหา (Supplier) 
กับทางบริษัทฯ มุ่งเน้นช้ินส่วนที่เก่ียวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
อตุสาหกรรมยานยนต์ อปุกรณ์การแพทย์ และอปุกรณ์ทางด้านไฟฟ้า
ก�าลัง อีกท้ังยังขยายตลาดไปสู่อุปกรณ์การสื่อสารทางแสง (Optical 
Devices) ซึ่งสอดรับกับตลาดเป้าหมายของบริษัทฯ 

2. AIFOTEC AG

เป็นบริษัทเยอรมันนีท่ีด�าเนินธุรกิจมากว่า 10 ปีทางด้านการผลิต
อุปกรณ์ท่ีต้องการความแม่นย�าสูง (High Precision Product) อาทิ 
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม การส่ือสาร
ทางแสง อุปกรณ์ยานยนต์ และอุปกรณ์ทางด้านการทหาร มีความ
เชี่ยวชาญในการบริการทางด้านการผลิตชิ้นส่วนตัวอย่าง (Prototype 
Build) แก่ลูกค้าก่อนท�าการผลิตเป็นจ�านวนมาก (Mass Production) 
ซึ่งจะเป็นการส่งต่อเพื่อมาผลิตกับทางบริษัทฯ ในประเทศไทยซึ่ง
มีต้นทุนทางการผลิตท่ีต�่ากว่าแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของการผลิต       
ตรงตามข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า

3. SIIX CORPORATION

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด�าเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากว่า 20 
ปี มสีถานะเป็นพันธมติรทางธรุกจิโดยการเป็นตวักลางเพื่อขยายฐาน
ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นให้กับทางบริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตและด้านการ
จัดหาชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับแผงวงจรไฟฟ้ารวม  (IC Packaging) และ
แผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครือ่งกลจลุภาค (Micro-Electro- 
Mechanical Systems หรือMEMS) ซึ่งน�าไปใช้ในตลาดของเครื่องใช้
ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์

4. PEARL STUDIOS, INC.

เป็นบริษัทสัญชาติแคนาดาซ่ึงด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพมาตั้งแต่ปีค.ศ.2008 อีกทั้งยังให้ค�าปรึกษา
เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิด
ความแตกต่าง สร้างจุดขายและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีลูกค้าอยู่ทั่วโลก และยังมีพันธมิตรทางธุรกิจ
ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนแนะน�า
ข้อมลูเครอืข่ายลกูค้าซึง่กนัและกนักบัทางบรษิทัฯ มุง่เน้นตลาดในกลุม่
อุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยทีีใ่ช้ในกำรผลิต

บริษัทฯ ได้ลงทุนในเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงสามารถ
ผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายและครบวงจรร่วมกับ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบริษัทฯ ในการร่วมพัฒนา
และออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของกระบวนการผลิตใหม่ๆ ของลูกค้าชั้นน�าของโลก นอกจากนี้ การ
ที่บริษัทฯ ให้บริการประกอบช้ินส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) อยูใ่นโรงงาน

เดียวกัน จึงสามารถน�าสายการผลิตมาประยุกต์เข้าด้วยกัน ท�าให้
บริษัทฯ มีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้แบบบูรณาการในแนวตั้ง (Vertical Integrated Solution) 
ถงึแม้ผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์จะมกีารเปลีย่นแปลงโดยมผีลติภณัฑ์รุน่
ใหม่มาทดแทนรุ่นเก่า แต่กระบวนการผลิต เทคโนโลยีและเครื่องจักร
ของบรษิทัฯทีใ่ช้ส�าหรบัการผลติและประกอบผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์
ก็สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการประกอบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ ได้
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

โครงสร้างรายได้ 

 
 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย

MMA – Hard Disk 8,053,408 87.94  6,180,828 80.59 1,692,877 47.05

MMA – Others 57,506 0.63  423,894 5.53 315,737 8.77

IC Packaging 849,806 9.28  981,226 12.79 1,434,401 39.86

รายได้จากการขายรวม 8,960,720 97.84  7,585,948 98.91 3,443,016 95.68

รายได้จากการบริการ (1) 32,086 0.35  30,821 0.40 89,834 2.50

รายได้อื่น 165,469 1.81  53,117 0.69 65,516 1.82

รวมรายได้ 9,158,275 100.00  7,669,886 100.00 3,598,366 100.00

(1) รายได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์
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รายงานประจำาปี 2559 

โครงสร้างรายได้ตามมูลค่าเพิ่ม

กำาลงัการผลิตเตม็ทีต่่อปี 

การประกอบและทดสอบ
แผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC)
2,170 ล้านชิ้น

การผลิตและประกอบ    
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (MMA)
51 ล้านชิ้น

รวม
2,221 ล้านชิ้น

 
 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

มูลค่าเพิ่มรวม 740,852 78.95  974,798  92.07 1,094,789 87.57

รายได้จากการบริการ (1) 32,086 3.42  30,821  2.91 89,834 7.19

รายได้อื่น 165,469 17.63  53,117  5.02 65,516 5.24

รวม 938,407 100.00  1,058,735  100.00 1,250,139 100.00

(1) รายได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพิ่ม = ราคาขาย ลบ ต้นทุนวัตถุดิบ
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้  

ผู้ถือหุ้น จำานวน (หุ้น) คิดเป็น (ร้อยละ)

1 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 69,226,674 8.276

2 นายเพชร ไวลิขิต 67,978,900 8.127

3 บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 41,495,962 4.961

4 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล 38,347,800 4.584

5 นางสาวอรนุช ไชยกุล 30,420,000 3.637

6 นางสาวนันทิชา ไชยกุล 27,000,000 3.228

7 นางสาวลักษิกา ไชยกุล 26,000,000 3.108

8 นายสมนึก ไชยกุล 20,857,144 2.493

9 นายศรัณย์ ไชยกุล 20,303,800 2.427

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 18,076,122 2.161

อื่นๆ 476,769,564 56.998

รวม 836,475,966 100.000

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนช�าระแล้วจ�านวน 836,475,966 บาท

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
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รายงานประจำาปี 2559 

ชื่อ
ทุนจดทะเบียนและจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

ร้อยละ
ทุนจดทะเบียน ทุนที่ช�าระแล้ว จ�านวนหุ้นที่ออก

1. STARS USA 20,000 USD 20,000 USD 20,000,000 หุ้น 59 %

2. SMT GE 1,000,000 บาท 500,000 บาท 50,000 หุ้น 99 %

3. SS RFID 100,000,000 บาท 100,000,000 บาท 10,000,000 หุ้น 75 %

1. STARS MICROELECTRONICS USA, INC.

ที่ตั้งส�านักงาน เลขท่ี 2157 O’Toole Avenue, Suite 10 เมือง
ซานโฮเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ลักษณะของธุรกิจ : เป็นตัวแทนจ�าหน่ายของบริษัทฯ ในต่าง
ประเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยบริษัทได้เข้าไปร่วมลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 19 ต่อมา ได้ท�าการซื้อหุ ้นจากผู ้ถือหุ ้นเดิมบาง
ส่วน ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 59 จุดเด่นคือมีทีม

ผู้บริหารของบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นผู้
ท่ีมีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ มี
ความรู ้ความช�านาญในการจัดจ�าหน่ายและร ่วมพัฒนาสินค้า
กับลูกค้า รวมถึงการให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่อยู ่ในอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายประเภท ในซิลิกอนวัลเลย์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

โครงสร้างการถอืหุน้บรษิทัในกลุม่

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  
จ�ากัด (มหาชน) (SMT) มีบริษัทย่อย 3 บริษัท ดังต่อไปนี้
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (SMT GE)

ที่ตั้งส�านักงาน เลขที่  605-606 หมู ่ที่  2 นิคมอุตสาหกรรม
บ า ง ป ะ อิ น  ต� า บ ล ค ล อ ง จิ ก  อ� า เ ภ อ บ า ง ป ะ อิ น  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 13160

ลักษณะของธุรกิจ : เป็นบริษัทสัญชาติไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 
มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ รวมท้ังธุรกิจ
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนทุกประเภท 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญดังน้ี

• แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยการเปล่ียนแปลงมูลค่า

หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ จากมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 

บาท (1 หุ้นเดิม : 2 หุ้นใหม่) โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ยังคง

เดิม แต่จ�านวนหุ้นสามัญเพ่ิมข้ึน จาก 419,582,439 หุ้น เป็นจ�านวน 

839,164,878 หุ้น

• แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการแก้ไข

บริคณห์สนธิ เร่ืองการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ  

โดยแก้ไขเฉพาะข้อความมูลค่าท่ีตราไว้ จากหุ้นละ 2.00 บาท เป็น 

1.00 บาท

• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนจากจ�านวน 839,164,878 บาท เป็น 

836,475,966 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จ�าหน่ายจ�านวน 

2,688,912 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

• เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

ของบริษัทฯ ข้อ 4 จากจ�านวน 836,475,966 บาท เป็น 1,020,771,159 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ จ�านวน 184,295,193 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำากัด (SS RFID)

ที่ตั้งส�านักงาน เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ลักษณะของธุรกิจ : เป็นบริษัทสัญชาติไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 
มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายระบบ 
Radio Frequency Identification (RFID) Tags ซึ่งสามารถน�า
ไปใช้ในธุรกิจหลายประเภท เช่น การบริหารสินค้าคงคลังในธุรกิจ 
Modern trade การตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารในสนามบินชั้น
น�า เป็นต้น ซึ่งฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป 
ทวีปเอเซีย รวมถึงในประเทศญี่ปุ่น

• ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ(SMT-W1)  

คร้ังท่ี 1 จ�านวน ไม่เกิน 167,295,193 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ 

บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้น

สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 (กรณีมีเศษให้

ปัดท้ิง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น

• ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ (SMT-WB) คร้ังท่ี 2 จ�านวน

ไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของ 

บริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 

1,500,000,000 บาท และมีอายุไม่เกิน 10 ปี

• บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนา

ด้านส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างย่ังยืนของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปี 2559 น้ี ได้

ด�าเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเน่ือง และได้รับรางวัล CSR-DIW

• บริษัทฯ ได้รับรางวัล Excellent Factory: Energy Conservation, 

Thailand Energy Award จากกระทรวงพลังงาน
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รายงานประจำาปี 2559 

บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ

วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
วันที่ 18 มีนาคม 2556

บัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 5195 (1)/2556 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SEMICONDUCTORและ PCBA 
ส�าหรับ HARD DISK DRIVE

สรุปสาระส�าคัญ สิทธิ ประโยชน์ และเงื่อนไข

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
(สทิธปิระโยชน์ทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลจะสิน้สดุในวนัที ่28 
กุมภาพันธ์ 2565)
ในกรณีท่ีประกอบกจิการขาดทนุในระหว่างเวลาทีไ่ด้รบัยกเว้นดงักล่าว 
สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออก
จากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นติบิคุคล มกี�าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพ้นก�าหนดเวลานัน้ โดย
เลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการ
ลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีก�าหนดเวลาห้าปี นับจาก
วันที่พ้นก�าหนด

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไป
ค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

•  ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 831.78 ล้านบาท

•  ก�าลังการผลิต
   SEMICONDUCTOR 3,621,560,000 ชิ้นต่อปี
   PCBA 60,000,000 ชิ้นต่อปี
   (เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

บัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 1167(1)2555 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ อก 0907/004533 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ผลิต WAFER GRINDING และ WAFER DICING

สรุปสาระส�าคัญ สิทธิ ประโยชน์และเงื่อนไข

•  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
(สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะส้ินสุดในวันที่  
01 พฤษภาคม 2565)
ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นดัง
กล่าว สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหัก
ออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล มีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้น 
โดยเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการ
ลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีก�าหนดเวลาห้าปี นับจาก
วันที่พ้นก�าหนด

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไป
ค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

•  ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 830.42 ล้านบาท

•  ก�าลังการผลิต
   RFID WAFER 157,680 ชิ้นต่อปี
   (เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

สิทธิและประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 
2520  ในกำรประกอบธุรกิจต่ำงๆ ของบริษัทฯ จ�ำนวน 3 ฉบับ และบริษัทย่อย จ�ำนวน 1 ฉบับ โดยกำรอนุมัติ
ของคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุภำยใต้เงือ่นไขต่ำงๆ ทีก่�ำหนดไว้ บรษิทัฯ ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทำงด้ำนภำษีอำกร
ที่มีสำระส�ำคัญดังต่อไปนี้
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
วันที่ 30 มิถุนายน 2557

บัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 1500(2)2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ผลิต PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) ,  
FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA)  
และ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น TV SET  
TOP BOX , WI-FI BOX , TABLET และ SMART METER เป็นต้น

สรุปสาระส�าคัญ สิทธิ ประโยชน์และเงื่อนไข

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�าหนดเวลา 7 ปี นับจากวัน
ที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดัง
กล่าว สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหัก
ออกจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล มีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้น 
โดยเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไป
ค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 839.16 ล้านบาท

• ก�าลังการผลิต
  -PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) 
   500,000 ชิ้นต่อปี
  -FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA) 
   500,000 ชิ้นต่อปี
  -TV SET TOP BOX , WI-FI BOX , TABLET 
   และ SMART METER เป็นต้น
   ปีละ 5,000,000 ชิ้นต่อปี 
   (เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
วันที่ 2 มีนาคม 2558

บัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 58-2578-0-00-2-0 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ผลิตเครื่องมือแพทย์

สรุปสาระส�าคัญ สิทธิ ประโยชน์และเงื่อนไข
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นเวลาที่ได้
รบัยกเว้นดงักล่าว สามารถน�าผลขาดทนุประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ระหว่างเวลา
นัน้ไปหกัออกจากก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาทีไ่ด้รบัยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�าหนด
เวลานั้นโดยเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
•  ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม
ไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

•  ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 836.40 ล้านบาท

•  ก�าลังการผลิต
   เครื่องมือแพทย์ ปีละประมาณ 420,000 ชุด ต่อปี
   (เวลาท�างาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำากัด

วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
วันที่ 29 มกราคม 2556

บัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 1824(1)2557 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ผลิต RFID TAG

สรุปสาระส�าคัญ สิทธิ ประโยชน์และเงื่อนไข

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นดัง
กล่าว สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหัก
ออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล มีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้น 
โดยเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการ
ลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีก�าหนดเวลาห้าปี นับจาก
วันที่พ้นก�าหนด

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไป
ค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

•  ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

•  ก�าลังการผลิต
   RFID TAG 1,209,600,000 ชิ้นต่อปี
   (เวลาท�างาน 21 ชั่วโมง ต่อวัน 300 วัน ต่อปี)

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทุนจากการเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 7/2552 เร่ืองมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนให้บริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งบริษัทฯ 
จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยไม่จ�ากัดวงเงิน
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รายงานประจำาปี 2559 

นโยบายการลงทุน และโครงสร้างเงินลงทุน 

นโยบำยกำรลงทนุ 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมโดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการท�าธุรกิจของ 

บริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทฯ มีความถนัดและช�านาญ โดยจะค�านึงถึงอัตราผล

ตอบแทนทีไ่ด้รบัจากการลงทนุ เพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส�าคญั โดยบรษิทัฯ จะควบคมุดแูลด้วยการส่งกรรมการหรอืพนกังาน

ระดับสูงเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทฯ มีสิทธิคัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่ส�าคัญ ๆ ที่จะด�าเนินการโดย

บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ โดยการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้ถือ

หุ้น และ/หรือในกรณีที่เป็นการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย รวมทั้งต้องน�า

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้

โครงสร้ำงเงนิลงทนุ 

หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียน : 1,020,771,159 บาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 1,020,771,159 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ทุนช�าระแล้ว : 836,475,966 บาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 836,475,966 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ SMT-W1

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มี

มตอินุมติัการออกใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั (SMT-W1) ครัง้

ที ่1 จ�านวนไม่เกนิ 167,295,193 หน่วยให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ 

ตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่คดิมลูค่า ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 

1 หน่วยใบส�าคญัแสดงสทิธ ิSMT-W1 โดยมอีตัราการใช้สทิธใิบส�าคญั

แสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาการใช้สิทธิ 8.00 บาท

ต่อหุน้ เว้นแต่กรณมีกีารปรบัราคาการใช้สทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธิ

ทั้งนี้ก�าหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถ

ใช้สทิธิตามใบส�าคญัแสดงสทิธไิด้ในวนัท�าการสดุท้ายของเดอืนมนีาคม 

มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบส�าคัญ

แสดงสิทธิฯ 2 ปี 11 เดือน 30 วัน จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในเดือน

มิถุนายน 2562 (วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

SMT-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามโครงการ จ�านวน 

167,295,007 หน่วย ในส่วนจ�านวนหน่วยคงเหลือที่ไม่ได้ถูกจัดสรร

จ�านวน 186 หน่วย ทางบริษัทฯ จะด�าเนินการยกเลิกไป  

นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

มผีูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธใิช้สทิธซิือ้หุน้สามญั ตามใบส�าคญัแสดงสทิธิ 

(SMT-W1) รวมเป็นจ�านวน -0- หน่วย คิดเป็นหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ 

จ�านวนทั้งสิ้น -0- หุ้น โดยยังคงเหลือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้

สิทธิอีก จ�านวน 167,295,007 หน่วย และเหลือหุ้นส�าหรับรองรับใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิตามโครงการนี้ จ�านวน 167,295,007 หุ้น

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ SMT-WB

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2559 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559 มมีติ

อนมุตักิารออกใบส�าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั (SMT-WB) ครัง้ที่ 

2 จ�านวนไม่เกนิ 17,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรอืพนกังาน

ของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้อัตราการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีราคาและข้อจ�ากัดการใช้สิทธิ ดังนี้

ปีที่ 1 (ครั้งที่ 1 และ 2)

สามารถใช้สทิธไิด้ต่อเมือ่ราคาปิดของหุน้สามญัของบรษิทั ณ วนัใดวนั

หนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้งความจ�านงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ไม่

ต�า่กว่า 9.00 บาท โดยก�าหนดราคาใช้สทิธเิท่ากบั 7.20 บาท สามารถ

ใชส้ิทธไิด้ไม่เกนิร้อยละ 35 ของใบส�าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดทีแ่ต่ละคน

ได้รับการจัดสรรจากบริษัทฯ 

ปีที่ 2 (ครั้งที่ 3 และ 4)

สามารถใช้สทิธไิด้ต่อเมือ่ราคาปิดของหุน้สามญัของบรษิทั ณ วนัใดวนั

หนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้งความจ�านงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ไม่

ต�า่กว่า 10.70 บาท โดยก�าหนดราคาใช้สทิธเิท่ากบั 8.00 บาท สามารถ

ใชส้ิทธไิด้ไม่เกนิร้อยละ 35 ของใบส�าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดทีแ่ต่ละคน

ได้รบัการจดัสรรจากบรษิทัฯ ทัง้นีส้ามารถใช้สทิธสิะสมรวมไม่เกนิร้อย

ละ 70 ของใบส�าคัญแสดงสิทธิ
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ปีที่ 3 (ครั้งที่ 5 และ 6) 

สามารถใช้สทิธไิด้ต่อเมือ่ราคาปิดของหุน้สามญัของบรษิทั ณ วนัใดวนั

หนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้งความจ�านงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ไม่

ต�า่กว่า 12.50 บาท โดยก�าหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.70 บาท ทั้งนี้

สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้

โดยก�าหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในวันท�าการสุดท้ายของเดือน

มิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบส�าคัญแสดง 

สิทธิฯ 3 ปี จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2562 (วันที่ 

28 มิถุนายน 2562) 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของ 

บริษัทฯ จ�านวน 17,000,000 หน่วย ครบทั้งจ�านวน

นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

มผีูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธใิช้สทิธซิือ้หุน้สามญั ตามใบส�าคญัแสดงสทิธิ 

รวมเป็นจ�านวน -0- หน่วย คดิเป็นหุน้ทีไ่ด้จากการใช้สทิธ ิจ�านวนทัง้สิน้ 

-0- หุน้ โดยยงัคงเหลอืใบส�าคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ได้ใช้สทิธอิกี จ�านวน 

17,000,000 หน่วย และเหลอืหุน้ส�าหรบัรองรบัใบส�าคญัแสดงสทิธติาม

โครงการนี้ จ�านวน 17,000,000 หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและส�ารองตาม

กฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ�านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลง

นโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  

เช่น ใช้เป็นทุนส�ารองส�าหรับการช�าระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายก�าลังการผลิต หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด 

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมามีดังนี้

(บาทต่อหุ้น)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก 0.20 0.20 - - - - -

การจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานงวดครึ่งปีหลัง 0.50 - - - - - -*

การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 0.70 0.20 - - - - -*

*รอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560
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รายงานประจำาปี 2559 

โครงการในอนาคต

1. บรษิทัฯ ได้วางกลยทุธ์ในการขยายธรุกจิให้มคีวามหลากหลายมาก

ขึน้ เพือ่เพิม่รายได้และลดความเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิ เน้นการขยาย

ก�าลังการผลิตเพื่อรองรับลูกค้าในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและมีอัตรา

การเติบโตสูง ท่ีต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ 

และลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมเห็นผลในปีพ.ศ.2558 เป็นต้นไป โดยมุ่ง

เน้นใน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ

สารกึ่งตัวน�าไฟฟ้า (Semiconductor), กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ส�าหรับผู้บริโภคสมัยใหม่ (Advanced Consumer), กลุ่มอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับงานเฉพาะทาง (Niche & Specialty), กลุ่ม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับยานยนต์ (Automotive), กลุ่มอุปกรณ์

ทางการแพทย์ (Medical Devices), กลุ่มอุปกรณ์สื่อสารทางแสงและ

เครือข่ายพื้นฐาน (Optical Components) 

2. บริษัทฯ เน้นการขยายตลาดใหม่ๆ มากขึ้นในทุกทวีป เช่น 

สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย โดยมุ่งเน้นการ

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละทวีปมากขึ้น เพื่อให้การขยายฐาน

ลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัทฯ ได้เตรียมการเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ของ

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยปรับสภาพแวดล้อมใน

การท�างานให้เป็นแบบ Global work place เพื่อรองรับพนักงานใน

อนาคตท่ีอาจมาจากหลากหลายประเทศ พร้อมท้ังปลูกฝังค่านิยม 

Cross Functional Team Work เพื่อส่งเสริมการท�างานร่วมกันเป็น

ทีมภายในองค์กร

4. บริษัทฯ อยู ่ในระหว่างการด�าเนินการเพื่อขอการรับรองตาม

มาตรฐาน ISO13485 (Quality Management System for Medical 

Devices), ISO22301 (Business Continuity Management Systems 

และ TL9000 (Quality Management System) ซึ่งคาดว่าจะได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO13485 และ ISO22301 ในปี พ.ศ. 2558 ส่วน  

TL 9000 คาดว่าจะได้รับการรับรองภายในปี พ.ศ. 2559

การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯยังคงให้ความส�าคัญกับการวิจัยและ พัฒนาทางด้านขั้นตอน

การผลติ รวมถงึตวัผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง โดยทมีนกัวจิยัและพฒันา

ของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณท์ไปพร้อมๆ กับลูกค้าเพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านชุมชนและสังคม

1. บรษิทัฯ จะส�ารวจ ตรวจสอบสภาพชมุชนและสงัคมโดยรอบในพืน้ที่

ทัง้ใกล้และไกล ว่าได้รบัผลกระทบในทางลบจากการด�าเนนิธรุกจิหรอื

โครงการทีจ่ะด�าเนนิการในอนาคตมากน้อยเพยีงใด เพือ่น�ามาพจิารณา

แก้ไข/ปรับปรุงการด�าเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้าง

ความเสียหายต่อชุมชนและสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

2. บริษัทฯ จะสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาชุมชนและสังคม

3. บรษิทัฯ จะร่วมกนัรกัษาสภาพแวดล้อมในชมุชนและสงัคมให้น่าอยู่

4. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภค 

พื้นฐานต่างๆ อย่างพอเพียง 

5. บริษัทฯ จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบ�าเพ็ญประโยชน์

สาธารณะ 

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. บริษัทฯ จะสร้างสรรค์และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อโลก

2. บรษิทัฯ จะปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติตามความเหมาะสมเพือ่ลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

3. บริษัทฯ จะส่งเสริมการน�าวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

4. บริษัทฯ จะแบ่งปันข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรม

ต่างๆทั้งในและนอกประเทศอันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

5. บริษัทฯ จะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง

บริษัทฯ จัดโครงการฝึกอบรมเป็นการภายใน inside training เพื่อให้

พนกังานทกุระดบัรบัทราบนโยบายสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ และจดัฝึก

อบรมแก่พนกังานเพือ่ให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบันโยบายและแนว

ปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของบริษัทฯ และตระหนักถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี

บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะท�างานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างเป็น

รปูธรรม เพือ่ให้การด�าเนนิการด้าน CSR เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

และยั่งยืน ทั้ง 8 ด้านดังนี้

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องกับกรมโรงงำน 
กระทรวงอุตสำหกรรม ส�ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพโรงงำนอุตสำหกรรมมุ่งสู่กำรพัฒนำด้ำนส่ิง
แวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงยั่งยืน (CSR-
DIW 2559) 

ส�าหรับนโยบายและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเบื้องต้นตาม

โครงการนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้ที่สนใจสามารถอ่านและศึกษาราย

ละเอียดซึง่บรษิทัฯ ได้เผยแพร่ไว้อย่างครบถ้วน ในเวบไซต์ของบรษิทัฯ 

ที่ www.starsmicro.com หัวข้อ CSR 

รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities 

Report) บรษิทัฯ ได้แยกเล่มในการเปิดเผยต่างหากจากรายงาน 56-1 

และ 56-2 ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้ที่สนใจสามารถอ่านและศึกษาราย

ละเอียดซึง่บรษิทัฯ ได้เผยแพร่ไว้อย่างครบถ้วน ในเวบไซต์ของบรษิทัฯ 

ที่ www.starsmicro.com หัวข้อ CSR

นโยบายภาพรวม

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับกิจการที่ดีและยึดหลัก

จรยิธรรมควบคูไ่ปกบัการใส่ใจดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมและสงัคม บรษิทัฯ 

มีความส�านึกท่ีจะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยค�านึงถึงผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก

องค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมในวง

กว้าง ทั้งนี้เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ส�าหรับกิจกรรม

การมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: 

CSR) น้ันบริษัทฯ มีความเชื่อว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่

ย่ังยืนน้ัน มีความส�าคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจ 

อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทฯ 

นั้นเปรียบเสมือนเป็นบ้านของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ เป็นสมาชิก

ส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งที่จะสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ที่ยังประโยชน์ทางธุรกิจและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ของโลก และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก นั่นคือเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบาย CSR ดังนี้



30

รายงานประจำาปี 2559 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ จะปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของกิจการต่อกิจการอื่น และสร้าง

สัมพันธภาพระหว่างกิจการให้ดี โดยยึดหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม 

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน 

และจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สามารถบั่นทอนกระบวนการทางการ

เมืองอย่างยั่งยืน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บรษัิทฯ จะสร้างความเชือ่มัน่ ในการเป็นแบบอย่างทีด่ขีองการต่อต้าน

การทุจริต อีกทั้งมุ่งมั่นสนับสนุนการก�ากับดูแล ส่งเสริม อบรม ให้

พนกังาน ตัวแทน คูสั่ญญารบัจ้าง คูค้่า ตระหนกัถงึการทจุรติทีอ่าจเกดิ

ขึน้ และสร้างและรกัษาระบบการต่อต้านการทจุรติทีม่ปีระสทิธผิล นอก

เหนือไปจากวิธีการบริหารความเสี่ยงของกิจการอย่างยั่งยืน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้าน

สทิธมินษุยชนภายในกจิการ และกระตุน้ให้มกีารปฏบิตัติามหลกัสากล 

ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ลงไปถึงระดับพนักงาน และให้ 

ค�าปรึกษา ตรวจสอบการเคารพในสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทาง 

การเมือง สิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม อย่างยั่งยืน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ เคารพสิทธิในการท�างานตามหลักมนุษยชน โดยจะไม่เลือก

ปฏิบัติไม่แบ่งแยกถ่ินก�าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการ

สมรส และไม่กีดกัน ไม่สร้างอคติหรือความล�าเอียงในการจ้างงาน ไม่

ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี และให้ความคุ้มครองสภาพการ

ท�างานของพนักงาน บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างแรงงาน และจัดสวัสดิการ

ให้ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง โดยการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไป

อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม

เดียวกัน และจัดสถานท่ีท�างานให้เกิดความปลอดภัยในการท�างาน 

และมีสุขอนามัยที่ดีในการท�างาน

ในทุกปี บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมให้กับวิศวกรและช่างเทคนิค

ตลอดจนพนกังานทีป่ฏบิตังิานเป็นทมีป้องกนัเหตฉุกุเฉนิของบรษิทัฯ 

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความช�านาญในการป้องกันและเกิดความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตัวพนักงานเอง และของบริษัทฯ  

ในปี 2559 นี ้บรษิทัฯ มสีถติกิารเกดิอบุตัเิหตจุากการท�างานในสายการ

ผลิตจ�านวน 3 ครั้ง โดยพนักงานได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บรษิทัฯ จะให้ค�าปรกึษา และให้ข้อมลูต่อผูบ้รโิภค เพือ่ป้องกนัสขุภาพ

และความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยจัดหาสินค้าและพัฒนาสินค้า

และการบริการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการ

บริโภคอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ จะให้ความรู้และข้อมลูที่จ�าเป็น

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนักว่า การประกอบธุรกิจได้ก่อให้เกิดผลกระทบใน

ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง บริษัทฯ จะพยายามวางแผนและจัดการ

ควบคุม ป้องกันกิจกรรมทางการผลิตของบริษัทฯ ให้เกิดมลภาวะต่อ

สิง่แวดล้อมให้น้อยทีส่ดุ และควบคมุอตัราการใช้ทรพัยากรของบรษิทัฯ 

ให้น้อยที่สุด และฟื้นคืนทรัพยากรที่สูญเสียไปอย่างยั่งยืน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ จะร่วมกับชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้

ข้อมูล และให้ค�าปรึกษา และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ใน

การท�ากิจกรรมร่วมกัน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดที่

เป็นประโยชน์กับตัวชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด�าเนิน

งานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผูม้ส่ีวนได้เสยี 

บริษัทฯ มีแนวทาง ลดการใช้พลังงาน หรือวัตถุดิบในการผลิต และ

มุ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  

ที่มปีระโยชน์กับบริษัทฯ และสังคมอย่างรบัผิดชอบ ทั้งในระดบับุคคล 

ระดับกิจการ และระดับประเทศ อย่างยั่งยืน

หลกัการความรบัผดิชอบ
7 หลกัการในการปฏบิตัิ

ตรวจสอบได้

โปร่งใส

มีจริยธรรม

ยอมรับผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสีย

เคารพหลักนิติธรรม

เคารพหลักปฏิบัติสากล

เคารพสิทธิมนุษยชน
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

บทบาทหน้าทีข่องคณะท�างานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของบรษัิทฯ (CSR)

3. ด�าเนนิการจดัท�าเอกสารของระบบ ตดิตาม และรายงานผลความคบื

หน้ากจิกรรมทีต้่องจดัท�า รวมถงึประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั

ระบบ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู ้

เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

3. บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านการปฏิบัติด้าน
แรงงาน

1. ให้ค�าปรึกษา ตรวจสอบการจ้างงาน และความสัมพันธ์ในการจ้าง

งาน เงื่อนไขในการท�างาน และคุ้มครองทางสังคม หรือสุขภาพ และ

ความปลอดภยัในการท�างาน รวมตลอดถงึการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้

3. ด�าเนนิการจดัท�าเอกสารของระบบ ตดิตาม และรายงานผลความคบื

หน้ากจิกรรมทีต้่องจดัท�า รวมถงึประสานงาน หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั

ระบบ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู ้

เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

1. บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านการก�ากับดูแล
องค์กร

1. บริหารจัดการ และก�ากับดูแลองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้โดยค�านึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมทั่วไป

2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ตามที่ก�าหนดไว้

3. ด�าเนินการจดัท�าเอกสารของระบบ ตดิตาม และรายงานผลความคบื

หน้ากจิกรรมทีต้่องจดัท�า รวมถงึประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั

ระบบ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู ้

เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

 
2. บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านสิทธิมนุษยชน

1. ให้ค�าปรึกษา ตรวจสอบการเคารพในสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิ

ทางการเมือง สิทธิทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กลุ่มบุคคลที่

ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ รวมตลอดถึงสิทธิพื้นฐานในการท�างาน 

2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้

คณะท�างานจดัท�าระบบ CSR บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการ

รองประธานคณะกรรมการ

เลขานุการ
จัดท�าระบบ CSR

คณะท�างานด้านสิทธิมนุษยชนคณะท�างาน
ด้านการก�ากับดูแลองค์กร

คณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อมคณะท�างาน
ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน

คณะท�างานด้านการปฏิบัติ 
ด้านผู้บริโภค

คณะท�างาน
ด้านการด�าเนินงาน
อย่างเป็นธรรม

คณะท�างานด้านการมีส่วนร่วม
และการพัฒนาชุมชน
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รายงานประจำาปี 2559 

4. บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อม

1. ให้ค�าปรึกษาหารือ ตรวจสอบเกี่ยวกับการบ่งชี้และการจัดการ

ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการ

2. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ

การรณรงค์เพือ่ลดการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ รวมถงึการสร้างคณุค่า

การบริการเชิงนิเวศ

3. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้

4. ด�าเนินการจดัท�าเอกสารของระบบ ตดิตาม และรายงานผลความคบื

หน้ากจิกรรมท่ีต้องจดัท�า รวมถงึประสานงาน หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั

ระบบ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

5. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู ้

เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

5. บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านการด�าเนินงาน
อย่างเป็นธรรม

1. ให้ค�าปรึกษาหารือ ตรวจสอบการต่อต้านการคอรัปชั่น และการต่อ

ต้านการรับสินบน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การ

แข่งขันท่ีเป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในขอบเขต

ของผลกระทบ รวมถึง การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้

3. ด�าเนินการจดัท�าเอกสารของระบบ ตดิตาม และรายงานผลความคบื

หน้ากจิกรรมทีต้่องจดัท�า รวมถงึประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั

ระบบ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู ้

เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

6. บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านการปฏิบัติด้าน
ผู้บริโภค

1. ให้ค�าปรึกษาหารือ ตรวจสอบการให้ข้อมูลการท�าการตลาด และ

การปฏิบัติเพื่อการปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค 

การจัดหา และการพัฒนาสินค้าและการบริการที่เป็นประโยชน์ รวม

ตลอดถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน

2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้

3. ด�าเนินการจดัท�าเอกสารของระบบ ตดิตาม และรายงานผลความคบื

หน้ากจิกรรมทีต้่องจดัท�า รวมถงึประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั

ระบบ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู ้

เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

7. บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านการมีส่วนร่วม 
และการพัฒนาชุมชน

1. ให้ค�าปรึกษาหารือ ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคม 

เศรษฐกิจ ชุมชน

2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้

3. ด�าเนนิการจดัท�าเอกสารของระบบ ตดิตาม และรายงานผลความคบื

หน้ากจิกรรมทีต้่องจดัท�า รวมถงึประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั

ระบบ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู ้

เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

8. บทบาทหน้าที่เลขานุการการจัดท�าระบบ CSR

1. ด�าเนนิการจดัท�าประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะท�างานด้าน

ความรบัผดิชอบของบรษิทัต่อสงัคม (CSR) จากการพจิารณาจากคณะ

กรรมการด�าเนินงานระบบ (CSR) 

2. ด�าเนินการจัดประชุมติดตามความคืบหน้า ประสานงานหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบ จัดท�าบันทึกประชุม พร้อมทั้งจัดท�าสรุป

รายงานความคืบหน้ากิจกรรมแจ้งต่อคณะกรรมการและคณะท�างาน

ด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (CSR) 

3. รวบรวมข้อมูลและการจัดท�ารายงานข้อมูลของสถานประกอบการ

และชุมชนตามรูปแบบคู่มือการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

4. ด�าเนินการสื่อสารข้อมูลระบบ CSR ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร

ทราบ

การด�าเนินงานและการจดัท�ารายงาน
 

บรษิทัฯ ได้ท�าการก�าหนดแนวปฏบิตั ิและสือ่สารกบัพนกังานทกุคนให้

รับทราบ นอกจากนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็นไป ตามหลักการ

ก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ (EICC) และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการ

ทุจริต บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และสินบน และ

จะประกาศพร้อมเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงาน

ปฏิบัติ

กลไก/กระบวนการในการรบัข้อเสนอแนะประเดน็หรอืให้

ข้อมลูแก่ฝ่ายบรหิารสูงสุด และพนักงานในการปฏบัิตหิน้าที่

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความ

คิดเห็น ผ่านการสานเสวนาผู้มีส่วนได้เสีย ตู้รับความคิดเห็น E-Mail 

ผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ การประชุมคณะกรรมการ 

สวัสดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภัย

การด�าเนินธรุกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ถูกตรวจสอบหรือฝ่าฝืน

กฎหมาย ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (after process) 
ในปี 2559 บริษัทได้ท�ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR-after process) ดังนี้

1. โครงการปูพื้นกระเบื้องใต้ถุนอาคารเรียน 

ณ โรงเรยีนชมุชนวดัก�าแพง อ�าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

จากความมุง่มัน่ทีต้่องการพฒันาชมุชนในเขตท้องถิน่ทีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู่ 

อกีท้ังยงัได้รบัความร่วมมอืจากพนกังานจติอาสา ในการจดัท�าโครงการ

ปพูื้นกระเบือ้งใต้ถนุอาคารเรยีน โรงเรยีนชุมชนวดัก�าแพง ต�าบลบ้าน

เลน อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้โรงเรียนใช้

เป็นสถานท่ีจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 

มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

2. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตท้องถิ่น 

การศึกษาถือเป็นรากฐานที่ส�าคัญของประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ จึงร่วม

กบัโรงเรยีนในเขตรอบนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ มอบทนุการศกึษา

แก่นกัเรยีน ในกจิกรรมไหว้ครปูระจ�าทุกปี เมือ่วนัที ่16 มถินุายน 2559

3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2559 

เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2559 บริษัทฯ จึง

มอบของขวัญร่วมในงานมอบแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดก�าแพง 

และเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน ซึ่ง

เป็นเขตพื้นที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559

4.กิจกรรมบริจาคโลหิต 

เพื่อให้พนักงานได้ร่วมท�าประโยชน์แก่สังคม บริษัทฯ ร่วมกับ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จึงจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 

จากพนักงาน ซึ่งจะจัดทุก 3 เดือน 

 ในปี 2559 บริษัทได้ท ำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (CSR-after process) ดังนี ้

 

1. โครงการปูพื้นกระเบ้ืองใต้ถุนอาคารเรียน ณ โรงเรียนชุมชนวัดก าแพง อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จำกควำมมุ่งมั่นที่ต้องกำรพัฒนำชุมชนในเขตท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่  อีกทั้งยังได้รับควำมร่วมมือจำกพนักงำนจิต
อำสำ ในกำรจัดท ำโครงกำรปูพื้นกระเบื้องใต้ถุนอำคำรเรียน โรงเรียนชุมชนวัดก ำแพง ต ำบลบ้ำนเลน อ ำเภอบำงปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นสถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนแก่นักเรียน ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 
มิถุนำยน 2559 ท่ีผ่ำนมำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตท้องถิ่น กำรศึกษำถือเป็นรำกฐำนท่ีส ำคัญของประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ  

จึงร่วมกับโรงเรียนในเขตรอบนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน มอบทุนกำรศึกษำแก่นักเรียน ในกิจกรรมไหว้ครูประจ ำทุกปี  

เมื่อวันท่ี 16 มิถุนำยน 2559 

 

 

 

 

 

 ในปี 2559 บริษัทได้ท ำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (CSR-after process) ดังนี ้

 

1. โครงการปูพื้นกระเบื้องใต้ถุนอาคารเรียน ณ โรงเรียนชุมชนวัดก าแพง อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จำกควำมมุ่งมั่นที่ต้องกำรพัฒนำชุมชนในเขตท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่  อีกทั้งยังได้รับควำมร่วมมือจำกพนักงำนจิต
อำสำ ในกำรจัดท ำโครงกำรปูพื้นกระเบื้องใต้ถุนอำคำรเรียน โรงเรียนชุมชนวัดก ำแพง ต ำบลบ้ำนเลน อ ำเภอบำงปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นสถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนแก่นักเรียน ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 
มิถุนำยน 2559 ท่ีผ่ำนมำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตท้องถิ่น กำรศึกษำถือเป็นรำกฐำนท่ีส ำคัญของประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ  

จึงร่วมกับโรงเรียนในเขตรอบนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน มอบทุนกำรศึกษำแก่นักเรียน ในกิจกรรมไหว้ครูประจ ำทุกปี  

เมื่อวันท่ี 16 มิถุนำยน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559 เพื่อสนับสนุนกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 บริษัทฯ จึงมอบ
ของขวัญร่วมในงำนมอบแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดก ำแพง และเยำวชนในเขตพื้นที่เทศบำลต ำบลคลองจิก อ ำเภอบำงปะอิน 
ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ท่ีบริษัทฯ ตั้งอยู่ เมื่อวันท่ี 9 มกรำคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อให้พนักงำนได้ร่วมท ำประโยชน์แก่สังคม บริษัทฯ ร่วมกับโรงพยำบำลธรรมศำสตร์ศูนย์รังสิต จึง
จัดกิจกรรมรับบริจำคโลหิต จำกพนักงำน ซึ่งจะจัดทุก 3 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559 เพ่ือสนับสนุนกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 บริษัทฯ จึงมอบ
ของขวัญร่วมในงำนมอบแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดก ำแพง และเยำวชนในเขตพื้นที่เทศบำลต ำบลคลองจิก อ ำเภอบำงปะอิน 
ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ท่ีบริษัทฯ ตั้งอยู่ เมื่อวันท่ี 9 มกรำคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อให้พนักงำนได้ร่วมท ำประโยชน์แก่สังคม บริษัทฯ ร่วมกับโรงพยำบำลธรรมศำสตร์ศูนย์รังสิต จึง
จัดกิจกรรมรับบริจำคโลหิต จำกพนักงำน ซึ่งจะจัดทุก 3 เดือน  
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รายงานประจำาปี 2559 

แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทาง
ปฏบิติัในการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รปัชัน่

บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางดังนี้

1. ก�าหนดให้ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน ปฏบิตัติาม และประเมนิผล

การปฏิบัติของตนเอง ตามแนวทางจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และ

จรรยาบรรณ รวมทัง้ตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ (EICC) ที่บริษัทฯ ประกาศ และตามมาตรฐานสากล

ด้านการต่อต้านการทุจริต

2. ก�าหนดให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประเมนิความเสีย่งจาก

การทุจริตคอรัปชั่น และรวบรวมประเด็นท่ีส�าคัญ น�าเสนอต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ตรวจสอบและ 

สั่งการด�าเนินการแก้ไขและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง ติดตามผล และรายงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีกรณีการท�าผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือ

กระท�าผิดจริยธรรม (Penalty) ใด ไม่มีกรณีท่ีกรรมการที่ไม่เป็น 

ผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการก�ากับดูแลกิจการของ 

บรษิทัฯ แต่อย่างใด และไม่พบกรณกีารปฏบิตัใินทางลบอนัมผีลต่อชือ่

เสียงของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการท�าหน้าที่สอด

ส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ 

นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิด

สิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และชุมชนที่ใกล้เคียง

บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงาน และผู้บริหารปฏิบัติตาม

หลักสิทธิมนุษยชนแบบสากล อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

การป้องกนัการมส่ีวนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน

บรษิทัฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง รบัผดิชอบในการ

ประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติคอรปัชั่นอย่างต่อเนือ่ง เพื่อประเมนิ 

ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และให้

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

เพ่ือให้การด�าเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) เป็นไป ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดี ตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

(EICC) และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ 

จึงก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และสินบน และจะประกาศ

พร้อมเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติดังนี้ 
 

1. บริษัทฯ จะต่อต้านการทุจริต และไม่ยอมรับการให้ หรือการรับ 

ของขวัญ สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่มีเจตนาจูงใจให้เกิดการ

ด�าเนินการ หรอืเกดิการกระท�าการใดๆ เพือ่แสวงหาประโยชน์ทีม่คิวร

ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

2. บริษัทฯ ต้องมีจรรยาบรรณ และมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้

เกิดการทุจริต รวมถึงมีหน้าที่ในการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อ

การต่อต้านการทุจริต อีกทั้งต้องมีการสอบทานตามแนวทางปฏิบัติที่

บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้อย่างสม�า่เสมอ 

3. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ป้องกันและดูแลไม่ให้

เกิดการทุจริต และสินบน หากพบการทุจริตหรือพบเหตุอันควรเชื่อ

ได้ว่า มีพฤติกรรม หรือเจตนาที่ส่อไปในทางทุจริต และสินบน ให้แจ้ง

ต่อผูบ้รหิารหรอืผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเรว็ โดยส่งจดหมายร้องเรยีน

ที่กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณโรงอาหาร และบริเวณอื่นที่เหมาะสม

ของบริษัทฯ 

4. ส�าหรับบุคคลภายนอก หากพบการทุจริต และสินบน หรือพบ

เหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีพฤติกรรม  

มีเจตนาท่ีส่อไปในทางทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสไปยังอีเมล์  

complainbox@starsmicro.com

5. บริษัทฯ ขอให้ผู้แจ้งเบาะแส มั่นใจได้ว่า จะได้รับการคุ้มครอง และ

บริษัทฯ จะแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ให้มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการ

แจ้งเข้ามา และบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับสูงสุด
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

1. แผนระยะสั้นของการบริหารทรัพยากรบุคคล
บรษิทัฯ มุง่ทีจ่ะพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังานด้วยการ ฝึก
อบรมให้พนกังานมขีดีความสามารถสงู ในการปฏบิตังิานและมทีกัษะ
การปฏิบัติงานที่หลากหลาย (Multi-Skilled) สามารถสร้างผลผลิตที่ดี
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าของบริษัทฯ 
เป็นอย่างสูง 

2. แผนระยะยาวของการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ จะด�าเนินโครงการส�าคัญต่างๆ ที่ได้เร่ิมต้นไว้ ให้บรรลุผล 
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

• Competency Management System
โครงการน้ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร อย่าง
เต็มที่ โดยจะน�าระบบนี้ไปใช้กับระบบต่างๆ ในการบริหารทรัพยากร
บคุคล เช่น ระบบการสรรหาและว่าจ้าง ระบบการฝึกอบรมและพฒันา 
และระบบการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงาน เป็นต้น 

• Diversity Management 
บริษัทฯ ได้เน้น การบริหารความหลากหลายเพื่อเตรียมตัวรับการ 
ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้ของ
ประเทศไทย โดยส่งเสริมให้ พนักงานได้พัฒนาทักษะด้านภาษาให้
มากขึ้นและจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีสภาพแวดล้อม ที่ดี
ใกล้เคียงกับ Global Environment มากขึ้น 

• Employee Engagement 
บรษิทัฯ ได้จดัท�าโครงการนีข้ึน้เพือ่สร้างความผกูพนัระหว่างพนกังาน
กับบริษัทฯ ให้พนักงานท�างานด้วยความมุ่งมั่น อุทิศตนเพื่อบริษัทฯ 
อย่างเต็มความสามารถ โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
พนกังาน กบัฝ่ายบรหิาร ตลอดจนส่งเสรมิให้พนกังานได้พฒันาตนเอง 
เพื่อที่จะเติบโตไปในสายงานต่อไปในอนาคต 

บริษัทฯ มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายส่วนหน่ึงและ
บริษัทฯ จ่ายสมทบ ซึ่งอัตราสมทบเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด 
โดยมีจุดมุ ่งหมายเพ่ือส่งเสริมการออมเงินแบบผูกพันระยะยาว  
(Contractual Savings) ส�าหรับลูกจ้าง เพื่อไว้ใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณ
อายุ ทุพพลภาพ หรือต้องออกจากงาน

นอกจากน้ันบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่จะสร้างให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Workplace) โดยการจัดสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานท่ีจะท�าให้พนกังานมคีวามสขุในการท�างาน ซึง่จะท�าให้พนกังาน  

ร่วมกันสร้างผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้กับบริษัทฯ อย่าง
เต็มที่อีกด้วย 

• Talent Management 
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
สงู (Talent) ว่าจะเป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นบรษิทัฯ ไปข้างหน้า
ท่ามกลางสภาพการแข่งขนัทีร่นุแรง บรษิทัฯ จงึด�าเนนิโครงการบรหิาร
พนักงานดาวเด่น (Talent Management) อย่างเป็นระบบ

• Succession Planning and Career Development 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรียมพร้อมในการวางแผน
สืบทอดต�าแหน่งงานในระดับผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�าเนิน
งานไปอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงาน เพื่อ
เป็นการจงูใจและเตรยีมพร้อมในการเจรญิเตบิโตของพนกังาน บรษิทัฯ 
จึงด�าเนินโครงการการสืบทอดต�าแหน่งงาน และการพัฒนาเส้นทาง
อาชีพของพนักงาน

โครงการ WiL (Work integrated Learning)

บริษัทฯ ได้น�าโครงการ WiL (Work integrated Learning) มาใช้
เตรียมความพร้อมในการสร้างก�าลังคนในระยะยาวด้านเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต โดย
การร่วมมือกัน 3 ฝ่าย คือ ภาคเอกชน โดย บริษัท สตาร์ส ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ภาครัฐ โดยส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
และภาคการศกึษา โดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นโครงการ 
การเรียนระดับ ปวส.(อิเล็กทรอนิกส์) และ ระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ในโรงงาน (School in Factory) โครงการ 
WiL เป็นรูปแบบการจัด การเรียนการสอนในโรงงานและท�างานจริง 
ซึ่งนักศึกษาจะท�างานจริง เปรียบเสมือนพนักงานและเรียนในโรงงาน
ในช่วงเลิกงาน โดยจะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาสอนที่โรงงาน
ทุกวันท�างาน ซึ่งนักศึกษาจะได้ประสบการณ์จากการท�างานจริงและ
เอาประสบการณ์การท�างานนั้นไปศึกษาต่อในห้องเรียน ซึ่งเป็นการ
เรียนท่ีตรงกับภาคการผลิตจริง และเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาตาม
หลักสูตรของโครงการ ทางบริษัทฯ จะท�าการคัดเลือกเข้าท�างานใน
ต�าแหน่งด้านช่างเทคนิค หัวหน้างาน และวิศวกรต่อไป ซึ่งจะท�าให้
ทางบริษัทฯ ไม่ขาดแคลนแรงงานและก�าลังคนในด้านเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ในอนาคต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการบรหิารทรพัยากรบคุคลเป็นอย่างมากและมุง่เน้นทีจ่ะพฒันาทนุ มนษุย์ (Human Capital Development) 

ของบริษัทฯ ให้เข้มแข็ง ให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ตระหนักว่า บุคคลากร คือ 

ทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งของบริษัทฯ 
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การก�ากบั
ดูแลกจิการ



37

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

การก�ากับดูแลกิจการ

ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (Listed Company) คณะกรรมการบรษิทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) จงึมุง่มัน่ในการพฒันาระดบัการก�ากบัดแูลกจิการอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้บรษิทัฯ มรีะบบการก�ากบัดแูล

กิจการและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และมุ่งหวังให้บริษัทฯ พัฒนาระดับการก�ากับดูแลกิจการให้ได้รับการยอมรับว่ามีการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2559 บรษิทัฯ ปฏิบตัติามการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. (ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ) โดยใช้วิธีก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ (Record Date) และรวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535
บรษิทัฯ ได้มอบหมายให้ บรษิทัศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd.) ซึ่งเป็นนาย
ทะเบยีนของบรษิทัฯ จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุทัง้ฉบบัภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ พร้อมรายงานประจ�าปี ในรปูแบบ CD-Rom ให้กบัผูถ้อื
หุ้น ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณาข้อมูลเพียงพอ 
หนงัสอืเชญิประชมุระบรุายละเอยีดของวาระการประชมุชดัเจนว่าเป็น
เรื่องที่เสนอเพื่อรับทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี 
รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมลู
ประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ 

นอกจากนี้ยังมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นน�าหลักฐานท่ีจ�าเป็น 
เพื่อน�ามาแสดงตนในวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยแนบแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ตาม
แบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด) 
 
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้
ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และใช้ระบบบาร์โค้ด 
(barcode) ในการลงทะเบียนพร้อมจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละ
วาระให้กับผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่ม
ประชุมแล้ว สามารถลงคะแนนได้ส�าหรับวาระที่ยังไม่มีการลงมติ 

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 น้ัน มีกรรมการของ 
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 6 ท่านจากจ�านวน 8 ท่าน รวมทั้งผู้บริหาร
ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ของ 
บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมประชมุเพือ่รบัฟังความคดิเหน็ และตอบข้อซกัถาม
ของผู ้ถือหุ ้นด้วย และตัวแทนจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นผู้ท�าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือ
หุน้ และตรวจนบัผลการลงคะแนนเสยีงร่วมกบัทีป่รกึษากฎหมายอสิระ
ของบริษัทฯ การด�าเนินการประชุมเป็นไปตามล�าดับวาระการประชุม
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม 
บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุม สัดส่วนผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน วิธีนับคะแนน 
ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้น
แต่ละรายจะมีเสียงตามจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา 

(2) ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออก
เสียงในวาระนั้น

(3) ผู้ด�าเนินการประชุมจะถามในแต่ละวาระๆ ว่ามีผู้คัดค้าน หรืองด
ออกเสยีงหรอืไม่ หากประสงค์จะคดัค้านหรอืงดออกเสยีง ให้ลงคะแนน
ในบตัรลงคะแนน ส�าหรบัท่านทีไ่ม่คดัค้านหรอืไม่งดออกเสยีง จะถอืว่า
อนุมัติตามวาระนั้น บริษัทฯ จะน�าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียง หักออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือ 
งดออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

(4) เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภบิาลทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ในวาระเรือ่งพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่
ครบก�าหนดออกตามวาระ และบรษิทัฯ ได้เสนอชือ่กรรมการให้ผูถ้อืหุน้
ลงคะแนนทลีะคน ทัง้นีเ้พือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกกรรมการ
ทีต้่องการได้อย่างแท้จรงิ ผูถ้อืหุน้ทัง้ประสงค์จะลงคะแนนเหน็ด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 
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บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมาเข้าร่วมประชุมรวม
ทั้งผู้ลงทุนสถาบันด้วย โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกสถานที่ในการจัด
ประชุมที่ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทนุสถาบนัสามารถเดนิทางได้สะดวกในการเข้ามาประชมุ นอกจาก
น้ีบริษัทฯ ได้ก�าหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและ
สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็ม
ที่ บริษัทฯ มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งค�าถามที่ต้องการให้ตอบในท่ี
ประชุมได้ล่วงหน้าทางอีเมล์ไปยังนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ หรือ
โดยทางโทรสารของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกวาระการ
ประชุม เนื้อหาการประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น ค�าชี้แจงของกรรมการและ
ผู้บริหาร ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ส�าหรับรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้นนั้น บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 
7 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่าง
เป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
นอกเหนอืจากสทิธใินการลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้
ยังได้รบัสทิธขิัน้พืน้ฐานอืน่ๆ ได้แก่ สทิธกิารได้รบัส่วนแบ่งในผลก�าไร/
เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียม
ในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้มี
ก�าหนดเป็นกฎหมายอยู่แล้ว 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆ 
คนและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่
ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืรายย่อย หรอืผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิโดย
ได้ด�าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯ ได้ด�าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ จะไม่เพิ่มวาระ
การประชมุทีไ่ม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าหากไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส�าคัญที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

(2) เสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกใน
การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการ
แต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น วาระการแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ เป็นต้น

(3) ส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงทกุวาระ โดยจดัท�าบตัรลง
คะแนนแยกแต่ละวาระเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนได้ตามสมควร 

(4) ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น ในการประชุมประจ�าปี 2559 บริษัทฯ เปิดโอกาส
ในการแสดงความคดิเห็น และตัง้ค�าถามต่อทีป่ระชมุในเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง
กบับรษิทัฯ ได้ รวมทัง้ให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�าถามเพือ่สอบถามข้อมลูในแต่ละ
วาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทล่วงหน้าผ่าน E-mail address : ir@
starsmicro.com หรือทางโทรสาร 035-221778 และสอบถามราย
ละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีน่กัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 035-221777 ต่อ 313 
อย่างไรกต็ามในปี 2559 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดส่งเรือ่งใดมาเพือ่สอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการ
ท�ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของ 
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความส�าคัญกับรายการระหว่างกัน 
หากมรีายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยเกดิขึน้กบับคุคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดั
แย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึง่ไม่อยูใ่นเงือ่นไขทางธรุกจิปกต ิทัง้นี้ 
บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการ
เงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

(7) ก�าหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลถึง
การมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการท�าธุรกรรมใดๆ อันอาจกระทบกับ
บริษัทฯ ผ่านแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยมีเลขานุการ 
บริษัทฯ เป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียและน�า
ส่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2559 
บรษิทัฯ ได้ให้กรรมการและผูบ้รหิารทกุคนเปิดเผยข้อมลูการมส่ีวนได้
เสยีของตน ซึง่ทัง้ปีนีไ้ม่มกีารกระท�าใดขดัต่อข้อก�าหนดในเรือ่งการท�า
ธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้
1. ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุคนอย่างเท่าเทยีม 
เป็นธรรม ให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระท�าการใดๆ อัน
เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน : บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่า
เทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

3. คูค้่าและเจา้หนี้ : บรษิัทฯ มนีโยบายปฏบิตัิตอ่คู่ค้าและเจา้หนี้อย่าง
เป็นธรรม เป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้า และ/หรอืข้อตกลงในสญัญาที่
ท�าร่วมกนัอย่างเคร่งครดั หากเกดิกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข
ที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4. ลูกค้า : บริษัทฯ มีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า โดยให้ความส�าคญัด้านความปลอดภยัควบคู่
กนัไป โดยมหีลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกลกูค้า และพจิารณาเครดติลมิติ
ของลูกค้าส�าหรับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ซึ่งต้องมีฐานะการเงิน และ
ประวัติการช�าระหนี้ที่ดี 

5. คูแ่ข่ง : บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัติามกตกิาการแข่งขนัทีด่ ีและหลกี
เลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง 

6. สังคมรวมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ และส่งเสรมิคณุภาพของสงัคม และสิง่แวดล้อมโดยรวม
และบริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบของสังคม เพื่อ
ให้มั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงปัจจัยด้านสิ่ง
แวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่ดแูลสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีข้างต้นด้วยความเป็นธรรม คณะกรรม
การบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุกลุม่สามารถตดิต่อ/ร้องเรยีนในเรือ่งทีอ่าจเป็นปัญหากบัคณะกรรม
การบริษัทฯ ได้โดยตรง 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ติดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ ผ่านทางเลขานุการ 
บริษัทฯ 

ทางอีเมล์ : yunyong-s@starsmicro.com 
โทรสาร : 035-258-914

หรือส่งจดหมายปิดผนึกมายังเลขานุการบริษัทฯ 

ที่อยู่ : บริษัท สตาร์สไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) 605-606 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดด้แูลและสง่เสรมิใหเ้ปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
กับกิจการ ทั้งข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน ให้ตรงเวลาตามข้อ
ก�าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยน�าเสนอทั้งในรูปภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักลงทุน 
ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลได้อย่างโปร่งใส เท่า
เทียมกัน นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยรายงานผู้สอบบัญชี ตัวเลข
ทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนด้วย
บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนคร้ังของการเข้าร่วมประชุม และเปิด
เผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการไว้ด้วย และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มี
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ท�าหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลท่ีส�าคัญต่อ
นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดท�าข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ 
ผา่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเวบไซตข์องบรษิทัฯ เพือ่ให้
นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถอ่าน และรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ที่ส�าคัญของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผลการประกอบการได้
ตลอดเวลา 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน โดยให้
กรรมการทุกท่าน, ผู้ด�ารงต�าแหน่งในระดับบริหารสี่รายแรก นับต่อ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมา, ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสาย
งานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
ต้อง “รายงานการมส่ีวนได้เสยี” ตามแบบแจ้งรายงานการมส่ีวนได้เสยี
ของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยรายงานทกุครัง้เมือ่ มกีารท�ารายการที่
อาจเข้าข่ายมส่ีวนได้เสยี ให้รายงานต่อบรษิทัฯ โดยไม่ชกัช้า และเลขา
นุการบริษัทฯ จะเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมี ส่วนได้เสียที่รายงาน
โดยกรรมการและผู้บริหารไว้

การแถลงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัด
กิจกรรมเพื่อพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ดังนี้
- แถลงผลการด�าเนนิงานและมกีารเข้าร่วมโครงการ Opportunity Day 
ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 2 ครั้ง
- จดังานพบปะนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ (Analyst Meeting) รวม 2 ครัง้
 นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสให้ผูท้ีส่นใจเข้าชมกจิการของบรษิทัฯ 
(Company Visit) เสมอ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบปะพูด
คุย และมีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ทัง้นี ้ปี 2559 นีบ้รษิทัฯ ได้ปฏบิตัโิดยการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วน และตรงตาม
ก�าหนดเวลา

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดตามที่ก�าหนดใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย 
แผนการด�าเนินงานประจ�าปี งบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ และ
ควบคมุดแูลการบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิาร หรอืของบคุคล
ใด ๆ  ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิงานดงักล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และนโยบาย รวมทั้งแผนการด�าเนินงานที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

โครงสร้างคณะกรรมการ 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการ จ�านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการอิสระ 3 ท่าน
- กรรมการบริหาร 2 ท่าน 
- กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน 

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
มากกว่า 5 บริษัท และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้
บรหิารด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัอืน่ และบรษิทัจดทะเบยีน
มากกว่า 2 บรษิทั ทัง้นีไ้ม่นบัรวมบรษิทัย่อย บรษิทัในเครอื และบรษิทั
ร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องเข้าไปก�ากับดูแล
การบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ มี
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่มีประสบการณ์การท�างาน
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ  

ปัจจุบนับรษิัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 5 คณะ ได้แก่ คณะ
กรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทั้งนี้ เพื่อแบ่งอ�านาจหน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะท�าให้การก�าหนดทิศทาง
และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมกา
รบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณาก�าหนดเป้าหมายของบรษิทัฯ และก�าหนด
บทบาทและมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีของกรรมการอิสระไว้
ไม่เกิน 9 ปี และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระในปี 2559 ไม่มี
กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัฯ 
(Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่จะเข้ามา
เป็นกรรมการใหม่ โดยพิจารณาทักษะท่ีจ�าเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะ
กรรมการชดุปัจจบุนัเพือ่เตมิเตม็ความรูค้วามเชีย่วชาญให้ครบทกุด้าน 
รวมทั้งวิชาชีพ เป็นต้น 
ทัง้นีเ้พือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการก�าหนดนโยบาย และ การตดัสนิ
ใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มี 
องค์ประกอบและโครงสร้างที่เหมาะสมกับทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัท และมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลัก ของ  
บรรษทัภบิาลทีด่ี 

ในปี 2559 นีบ้รษิทัฯ ไม่มกีรรมการเข้ามาใหม่เพิม่เตมิ เนือ่งจาก
กรรมการทั้ง 8 ท่านของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับโครงสร้าง และจ�านวน
กรรมการบรษิทัฯ ทีม่อียู ่เหมาะสมกบัทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯ แล้ว 
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รายงานประจำาปี 2559 

การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการในการป้องกันการน�าข้อมูลของบริษัทฯ 
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ และแนว
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายในไว้ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษา
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่น�า
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่ใดไม่ว่าโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่
ท�าการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความ
ลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอื่นใด
โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก�าหนด
นี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ  
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระท�าผิดอย่างร้ายแรง

4. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต้อง
ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่
สาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ

การควบคุมภายใน 

บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญักบัการจดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่ป็น
มาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน 
ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยบรษิทัฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
และรายงานทางการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 
ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล และมีระบบการท�างานที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับ  
ผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจ
สอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบงาน
ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏบิตัถิกูต้องตามกฎระเบยีบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนที่
ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าประจ�าปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบ 

ส�าหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้ประเมินและทบทวน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจาก
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุม
ภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 

ปัจจุบันหัวหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาว
สุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ ต�าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ในปี 2559 นี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้
อย่างราบรื่นครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ

 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหา เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ไม่ได้มีความซับซ้อนมาก

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร 6 ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

(คณะกรรมการอิสระทั้งคณะ)

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 3 ท่าน 

(กรรมการอิสระเป็นประธาน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5 ท่าน 

(กรรมการอิสระเป็นประธาน)
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัและความจ�าเป็นของ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และก�าหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับ
ดแูลกจิการ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องทราบถงึบทบาทหน้าทีแ่ละ
ความรบัผิดชอบว่า จะต้องใช้ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิและมจีรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ 
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ 
ของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ และ
ค�านงึถึงผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นส�าคญั ซึง่บรษิทัฯ ได้
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในของบรษิทัฯ ที ่www.starsmicro.com ดงันี้ 

1. ให้ความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั

2. ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดย
นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะอื่นได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดบทบาท หน้าที่ และความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน

4. ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม

5. ด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
ประเมนิความเสีย่ง วางกลยทุธ์แก้ไขและตดิตามการบรหิารความเสีย่ง
อย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ

6. ปลูกฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

ส�าหรับพนักงานท่ีเข้าใหม่ในแต่ละปีนั้น บริษัทฯ ได้อบรมเพื่อให้
พนักงานใหม่รับทราบจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในคราวเดียว
กับการรับทราบการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และระเบียบปฏิบัติ
ของบริษัทฯ 

แนวปฏิบัติการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ และ
ควบคุมการใช้เพื่อให้พนักงานตระหนักและไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาใดๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับรับทราบ และฝ่าย
ไอทีของบริษัทฯ ได้ท�าการตรวจสอบทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟท์แวร์การท�างานของพนักงาน 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการละเมิดซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 
ครั้ง (บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) โดยในแต่ละครั้งมีกรรมการเกือบทั้งหมด
เข้าร่วมประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทฯ 
ท�าหน้าที่จัดการประชุม ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น เช่นทาง
โทรศัพท์ หรือทางเมล์เพื่อก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ พร้อม
ท้ังจดบันทึกการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ทุกครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2559 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559 ได้มมีตอินมุตัใิห้คงอตัราค่าตอบแทนประจ�าปี 2559 ไว้ตามทีท่ีป่ระชมุสามญั
ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ดังนี้

เงินเดือน (ต่อเดือน) / ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)

1. ประธานกรรมการ 36,000 บาท/เดือน

2. กรรมการบริษัทฯ 24,000 บาท/เดือน

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 36,000 บาท/เดือน

4. กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน

5. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษิทัฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)

5,000 บาท/ครั้ง

*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ค่าตอบแทนกรรมการรวม เท่ากับ 
3,371,000 บาท และ 3,111,800 บาทตามล�าดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรปูของค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชมุตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
(หน่วย : บาท)

 รายชื่อกรรมการ

 ปีบัญชี 2558
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

ปีบัญชี 2559
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

ค่าตอบแทนประจ�า
รายเดือน
(บาท/ปี)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ปี)

ค่าตอบแทนประจ�า
รายเดือน
(บาท/ปี)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ปี)

1. นายสมนึก ไชยกุล 432,000 20,000 432,000 25,000

2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล 288,000 15,000 288,000 25,000

3. นายชอง เคว็น ซัม 288,000 20,000 288,000 -

4. นายประสาท ยูนิพันธุ์ 288,000 35,000 288,000 30,000

5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 432,000 - 128,800 -

6. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 360,000 50,000 414,000 50,000

7. นางพูนพรรณ ไชยกุล 288,000 20,000 288,000 20,000

8. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 360,000 55,000 360,000 50,000

9. ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 360,000 60,000 360,000 65,000

รวม 3,096,000 275,000 2,846,800 265,000

หมายเหตุ : * นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ หมดอายุการเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ 26 เมษายน 2559 

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จ�านวนเงิน เท่ากับ 2,586,595.72 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ

1. นายสมนึก ไชยกุล จ�านวน   800,000 ใบ จ�านวนเงิน เท่ากับ 413,855.32 บาท

2. นายชอง เคว็น ซัม จ�านวน   500,000 ใบ จ�านวนเงิน เท่ากับ 258,659.57 บาท

3. นางพูนพรรณ ไชยกุล จ�านวน   500,000 ใบ จ�านวนเงิน เท่ากับ 258,659.57 บาท

4. นายประสาท ยูนิพันธุ์ จ�านวน   500,000 ใบ จ�านวนเงิน เท่ากับ 258,659.57 บาท

5. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล จ�านวน 1,100,000 ใบ จ�านวนเงิน เท่ากับ 569,051.06 บาท

6. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ จ�านวน   600,000 ใบ จ�านวนเงิน เท่ากับ 310,391.49 บาท

7. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ จ�านวน   500,000 ใบ จ�านวนเงิน เท่ากับ 258,659.57 บาท

8. ศาสตราจารย์ ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ จ�านวน   500,000 ใบ จ�านวนเงิน เท่ากับ 258,659.57 บาท

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน – ไม่มี
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน

ปีบัญชี 2558
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

ปีบัญชี 2559
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

จ�านวนราย ค่าตอบแทนรวม จ�านวนราย ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนรวม 5 21,213,323 6 19,798,770

โบนัสรวม 5 1,414,183 6 1,619,134

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 5 1,401,441 6 1,019,308

รวม 24,028,947 22,437,212

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จ�านวนเงิน เท่ากับ 2,793,523.38 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายพีรพล วิไลวงศ์เสถียร จ�านวน 3,000,000 ใบ จ�านวนเงิน เท่ากับ 1,551,957.43 บาท

2. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ จ�านวน    600,000 ใบ จ�านวนเงิน เท่ากับ   310,391.49 บาท

3. นายทัดธีร์ ขยิ่ม จ�านวน 1,800,000 ใบ จ�านวนเงิน เท่ากับ   931,174.46 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทย่อย จ�านวน 2 ท่าน จ�านวนเงิน เท่ากับ 8,471,136 บาท

บุคลากรของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้ 

(หน่วย : คน)

สายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สายงานการขายและการตลาด 21 22

สายงานปฏิบัติการและพัฒนา 1,035 1,127

สายงานการจัดการวัตถุดิบ 92 80

สายงานการเงินและธุรการ 85 78

สายงานการพัฒนาธุรกิจ 15 18

รวม 1,248 1,325

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานตามผล
ประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการ
ทบทวนนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานเพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับบริษัทที่ประกอบอุตสาหกรรม
เดียวกัน และอยู่ในบริเวณสถานประกอบใกล้กัน

บรษิทัฯ มนีโยบายในการจดัสวสัดกิารอนัเป็นประโยชน์ให้กบัพนกังาน 
เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี นอกจาก
นี้ยังสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาและรักการอ่าน เพื่อให้พนักงาน
ได้ออกก�าลังกาย และผ่อนคลายจากการท�างาน โดยจัดสร้างสนาม
แบดมินตันในอาคาร จัดเตรียมโต๊ะปิงปอง และจัดสร้างห้องสมุดไว้ให้
ค้นคว้าหาความรู้
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นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ 

บรษิทัฯ มกีระบวนการด�าเนนิงานในการพฒันาบคุลากรหรอืพนกังาน
ให้มีความรู ้ความช�านาญ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยมเีป้าหมายให้พนกังานของบรษิทัฯ เป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพ กล่าวคือ

1. เรียนรู้งานหลายประเภท
2. ปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง
4. สามารถสับเปลี่ยนหน้าที่กับเพื่อนร่วมงานได้

เนื่องจากการท่ีบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็น
อย่างสูง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีข้อหลัก ๆ 
ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร
2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านอื่น ๆ ในทุกระดับ โดยจัดให้มีการ
ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างสม�่าเสมอ
3. จดัให้มกีารพฒันาบคุลากรร่วมกบัลกูค้าเพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ทีเ่ป็น 
Joint Innovation
4. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มพูน และพัฒนาความรู้
อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู ้บริหาร และพนักงานอย่างย่ังยืน 
เนื่องจากตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
 
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ ก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาฝึกอบรม
ไว้ท่ี 20 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งเฉล่ียแล้วได้รับการอบรมและพัฒนา 10 
ชั่วโมงต่อคน โดยการอบรมและพัฒนาในหลากหลายหลักสูตรไม่ว่า
จะเป็น Change Management, Cross Functional Management 
และ Finance for Non-finance เป็นต้น ท้ังในระดับปฏิบัติการ 
ระดับพนักงาน และระดับบริหาร 

ในปี 2559 นี้ บริษัทฯ ได้จัดคอร์สฝึกอบรมในการพัฒนาผู้บริหาร 
และพนักงาน โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอกบริษัทฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหลากหลายสาขามาให้ความรู ้ เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงาน 
และผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในปี 2559 ได้จัดอบรม
รวมท้ังส้ิน เฉล่ียประมาณ 100 ชั่วโมง แบ่งเป็นระดับผู้บริหาร 20 
ชั่วโมง และระดับพนักงาน 80 ชั่วโมง ตัวอย่างหลักสูตรอบรม เช่น

 

หลักสูตรอบรม ระดับพนักงาน จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม

Problem Solving & Decision Making ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 7 ชั่วโมง

Professional Supervisor ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 7 ชั่วโมง

Cross Functional Management ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 7 ชั่วโมง

Finance for non finance ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร 7 ชั่วโมง

HR for non HR ระดับพนักงาน 12 ชั่วโมง
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รายการระหว่างกัน

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการท�าธุรกรรมการค้าที่เป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่พอสมควร เนื่องจากบริษัท 

ท่ีเก่ียวข้องและบรษิทัร่วมดงักล่าวเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ในธรุกจิซือ้ขายชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่มส่ีวนช่วยเหลอืและสนบัสนนุ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นธุรกรรมการ

ค้าที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติเสมือนคู่ค้าธุรกิจโดยทั่วไป ซ่ึงต้องพึ่งพาการซื้อ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อกัน

ธุรกรรมพิเศษ
บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยว
กับความสมเหตุสมผลในการเข้าท�าธุรกรรมต่าง ๆ และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ 
เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือส�านักงานกฎหมาย 
เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้
ให้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว ความเหน็ของบคุคล
ทีม่คีวามรูค้วามช�านาญพเิศษจะถกูน�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 
ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ พร้อมทัง้เปิดเผยในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงข้อมลู
ประจ�าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1)

นโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

การท�ารายการระหว่างกันในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ให้
ค�ามั่นว่า จะดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อ
ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัิ
ตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเก่ียวโยง 
และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี
และคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตสุมผลในการเข้า
ท�ารายการ ราคาและเงือ่นไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตาม เงือ่นไข
ทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มี
ส่วนได้เสียอื่นใดมีส่วนในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณา และให้ความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ว่าเป็นรายการท่ีบริษัทฯ 
ด�าเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผล
ประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
และผู้ถือหุ้น นอกจากน้ี นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างบริษัทฯ 
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันก�าหนดตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้
กับบุคคล/กิจการอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 
บริษัทฯ 

มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) 
ธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และ (2) ธุรกรรมพิเศษ โดย
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันส�าหรับธุรกรรม
ในแต่ละประเภท มีรายละเอียด ดังนี้

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ว่าในการเข้าท�าธุรกรรมท่ีเกิดขึ้น
เป็นปกติและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้บริษัทฯ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่าย
ทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ภายใต้กรอบจริยธรรม
ที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง

ที่มีต่อการด�าเนินงานขององค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ จึง

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อท�าหน้าที่ในการบริหารและควบคุมการ

บริหารความเสี่ยง ในแต่ละปีคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงจะก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขึ้น แล้วมอบ

ให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องน�าไปปฏบิตัเิพือ่ให้การบรหิารความ

เสีย่งเป็นไปอย่างเป็นระบบ และด�าเนินไปในทิศทางเดยีวกนั 

พร้อมทัง้ก�าหนดกฎ ระเบยีบ รวมถึงวธิกีารในการปฏบิตังิาน

บรหิารความเสีย่งให้ครอบคลมุกจิกรรมท่ัวท้ังองค์กร ก�าหนด

ให้มกีารตรวจสอบ วดัผลการด�าเนินงาน การรายงานผลการ

ปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลที่

ส�าคัญให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม�่าเสมอ

บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกำรด�ำเนินกำรบริหำรองค์กรอยำ่งต่อเนื่อง และ

ปรับปรุงกำรด�ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียง อยู่อย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อ

ให้กำรด�ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดยค�ำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้ง

ภำยในและภำยนอกองค์กรซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ

ในปี 2559 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจัดให้มีกำรประชุมคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึ้นทั้งสิ้นจ�ำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ได้รำยงำน

ควำมคบืหน้ำของผลกำรด�ำเนนิงำนพร้อมทัง้อปุสรรคทีเ่กดิขึน้ให้แก่ที่

ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ

ทุกครั้งในปี 2559 บริษัทฯ ท�ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมกรอบของ

กำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

และได้มีกำรก�ำหนดประเด็นควำมเสี่ยงที่ต้องน�ำมำพิจำรณำ ดังนี้

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)

2. ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ (Operational Risk)

3. ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี (Technology Risk)

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 

5. ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ
OPERATIONAL RISK

ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี
TECHNOLOGY RISK

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
STRATEGIC RISK 

CORPORATE 
GOVERNANCE

ควำมเสี่ยงดำ้นกำรเงิน
FINANCIAL RISK

ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ
COmPLIANCE RISK
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ปัจจยัเส่ียงท่ีส�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อผลการด�าเนนิงาน
ของบริษัทฯ โดยสรุปมีการด�าเนินการดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk Management)
 

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์  

โดยให้มีการประเมินความเสี่ยงและก�าหนดแผนบริหารความเส่ียง 

พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดและสม�่าเสมอ ว่า

สามารถด�าเนินงานได้ตามเป้าหมายตามหลักที่วางไว้หรือไม่ ในการ

ก�าหนดแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจ�าปี บริษัทฯ ได้น�าเอา

ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจของโลก และแนวโน้มของ

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น มาพิจารณาเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ได้ว่า แผนกลยุทธ์ที่จัดท�าขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ ในอนาคตอย่างถูกต้อง ใกล้เคียงความเป็นจริง ปฏิบัติตาม

หลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
(Operational Risk Management)
 
2.1. ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้า

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้าน้อยราย โดย

ในปีที่ผ่านมา รายได้หลักกว่า 90% ของบริษัทฯ เกิดจากการขาย

สินค้าและบริการ ให้กับลูกค้าหลักเพียง 5 ราย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มี 

นโยบายการขยายฐานลูกค้า โดยเร่งหาลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้น ทั้ง

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่และกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม รวมถึงความพยายาม

ในการเปิดตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความ

เสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย และปรับโครงสร้างของรายได้ของ 

บริษัทฯ ให้มีการกระจายตัวอย่างสมดุลย์มากขึ้น 

2.2. ความไม่แน่นอนในความต้องการของสนิค้าและความหลาก

หลายของสินค้า

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย ่างรวดเร็วในสินค ้าเกี่ยวกับ 

อิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทมีวงจรชีวิตสั้น 

ความต้องการของสินค้าเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาขึน้อยูก่บัพฤตกิรรม

ของผู้บริโภค ท�าให้บริษัทฯ อาจประสบปัญหาในการบริหารจัดการให้

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในขณะ

เดยีวกนัอาจก่อให้เกดิปัญหาการควบคมุต้นทนุการผลติให้อยูใ่นระดบั

ที่ยอมรับได้ ในเรื่องดังกล่าวบริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจ

โดยการ มุ่งเน้นในกลุ่มสินค้าที่มีวงจรชีวิตที่ยาวนาน มีความผันผวน

น้อย และมีระดับความต้องการสูงเพียงพอที่จะสามารถบริหารต้นทุน

การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมี

เสถียรภาพและยั่งยืน 
 

2.3. ความเสี่ยงด้านแรงงาน

การขาดแคลนแรงงาน และการเปล่ียนแปลงของต้นทุนค่าแรงงาน 

เป็นปัจจัยส�าคัญที่บริษัทฯ ตระหนักถึง และพยายามหาวิธีการลดผล 

กระทบให้มากที่สุด โดยการเน้นการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติ

มากขึ้นเพื่อลดปัญหาแรงงานคนโดยมิให้กระทบต่อก�าลังการผลิต

ท่ีวางไว้ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการปรับปรุงการบริหาร

แรงงานสัมพันธ์ โดยมีการปลูกฝังให้พนักงานมีความรักองค์กร เพื่อ

ลดอตัราการเข้าออกของพนกังาน และพฒันาระบบการสรรหาบคุลากร 

และฝึกอบรมเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพ และทันต่อความต้องการ 

ไม่กระทบต่อการด�าเนินงาน

2.4. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและการเปลี่ยนแปลงราคา

วัตถุดิบ

ในการผลติสนิค้าของบรษิทัฯ ต้นทนุด้านวตัถดุบิเป็นสดัส่วนทีส่งูมาก

ในการผลิต ดังนั้นการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ดี รวมถึงการควบคุม

ราคาวัตถุดิบจึงมีความจ�าเป็นอย่างมากในการบริหารการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ วัตถุดิบบางชนิดมีความผันผวนของราคามากตามราคา

ของตลาดโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ  

จนท�าให้บรษิทัฯ ไม่สามารถผลติและส่งสนิค้าได้ทนัเวลา บรษิทัฯ ได้

จดัให้มกีารควบคมุดแูลการใช้วตัถดุบิอย่างเข้มงวด โดยตดิตามการจดั

ส่งสนิค้าจากผูข้าย หรอืจากลกูค้า(กรณ ีConsigned) อย่างใกล้ชดิเพือ่

มใิห้เกดิผลกระทบต่อสายการผลติ และแผนการจดัส่งสนิค้าให้กบัลกูค้า
 
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
(Technology Risk Management)
 

บริษัทฯ มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีทัน

สมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังนี้เพื่อรองรับการขยายก�าลังการ

ผลิตเดิม และเพื่อรองรับสายการผลิตของกลุ่มสินค้าใหม่ๆ ที่ต้องใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งนี้ ในการจัดสายการผลิต บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการ

จดัสายการผลติให้มปีระสทิธภิาพ และมคีวามยดืหยุน่ สามารถรองรบั

การเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติตามความต้องการใหม่ๆ ของลกูค้า

ได้ รวมถึงการสามารถน�าไปใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้อย่าง

หลากหลาย บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัการวจิยั และพฒันาเทคนคิการ

ผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้าอยู่เสมอนอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ร่วมการพัฒนา

ผลติภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้าเพือ่ร่วมลงทนุในเครือ่งจกัรในการผลติเฉพาะ

ด้าน บริษัทฯ มีการพัฒนาการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของ

สนิค้าในปัจจบุนัอยูเ่สมอ บรษิทัฯ มคีวามมัน่ใจว่าจะสามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายยิ่งขึ้น
 
4. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
(Financial Risk Management)

4.1. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่คู่ค้า

บริษัทมีความเส่ียงจากการให้สินเชื่อกับลูกค้า โดยหากลูกค้าของ 

บรษิทัฯ มปัีญหาในการด�าเนนิงาน กอ็าจจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลา

ในการเรียกรับช�าระหนี้จากลูกค้าได้ และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึง

ผลก�าไรและฐานะการเงินของบริษัทฯ 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการติดตามคุณภาพลูกหน้ีแต่ละรายอย่างใกล้ชิด 

และได้ให้ความส�าคัญในการพิจารณาการให้เครดิตทางการค้ากับลูก

หนี้อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการขยายฐานลูกค้า

กลุ่มใหม่ๆ เพื่อให้มีกระจายตัวของรายได้และกลุ่มลูกหนี้การค้า ทั้งนี้

เพื่อไม่ให้มีการยึดติดกับฐานลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 
4.2. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ

บรษิทัฯ ใช้สกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา เป็นสกลุเงนิหลกัในการขาย

สินค้าและรับเงินค่าสินค้า ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 90%ของยอดขาย

รวม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตุดิบหลัก และน�าเข้าเครื่องจักร

อุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก เช่นเดียวกัน 

ท�าให้สถานะเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ ในด้านรับและจ่ายมี

ปริมาณใกล้เคียงกัน รายรับและรายจ่ายส่วนใหญ่สามารถท�า Natural 

Hedges ได้ ท�าให้ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยัง

เปิดบัญชีกับธนาคารเป็นเงินสกุลต่างประเทศเพื่อให้สามารถจ่ายค่า

สนิค้าเป็นเงนิสกลุต่างประเทศได้ทนัท ีฝ่ายบรหิารการเงนิของบรษิทัฯ 

มีมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลก

เปลีย่นโดยน�าเอาเครือ่งมอืทางการเงนิได้แก่ การท�าสญัญาซือ้ขายเงนิ

ตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และมีการท�าอนุพันธ์

ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments) มาใช้ในการป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้น เพิ่มเติมด้วย 
 
4.3. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีการใช้แหล่งเงินกู้ยืม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้อัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นหลัก ซึ่งท�าให้เกิดความเสี่ยงจากการผันผวน

ของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีนโยบายให้ความส�าคัญและ

พิจารณาอย่างรอบคอบทุกคร้ังในการตัดสินใจเลือกแหล่งเงินกู้ เพื่อ

ให้ได้ต้นทุนทางการเงินที่ดีที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการติดตามนโยบายทางการเงินของทางภาครัฐ 

และภาวะตลาดเงนิในต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ เพือ่เป็นข้อมลูประกอบ

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

4.4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัการบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ให้มสีภาพ

คล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาวงเงินกู้เงินทุนหมุนเวียนให้

พอเพยีงกบัความต้องการในการเตบิโตของบรษิทัฯ มกีารวางแผนการ

บริหารกระแสเงินสด (Cash flow Management) ล่วงหน้าเพื่อให้มี

การบริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และมีค่าใช้จ่าย

ทางการเงินต�่าสุด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับโครงสร้าง

ทางการเงิน โดยมุ่งเน้นให้มีความยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษา

เสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ 

5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 
(Compliance Risk Management)

บริษัทฯ มีความตระหนักอย่างมากถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุม

ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดล้อม กฎและระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและ

สุขภาพของพนักงาน และข้อบังคับอ่ืน ๆ ท่ีก�าหนดไว้เพื่อปกป้อง

พนักงานจากผลกระทบของการปฏิบัติงานขององค์กร บริษัทฯ จึงจัด

ให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อ

ศึกษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้ง

ในปัจจุบัน และอนาคต และลดความผิดพลาดและความสูญเสียที่อาจ

เกิดขึ้นต่อองค์กร
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รายงานประจำาปี 2559 

ประวตักิรรมการ

นายสมนกึ ไชยกลุ 

ประธานกรรมการ และประธานคณะ
กรรมการบรหิาร
อาย ุ65 ปี
สดัส่วนการถอืหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2559
ร้อยละ 2.49

ประวตักิารศกึษา
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ สาขา
เครือ่งกล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวตักิารท�างาน
ปัจจบุนั : 
• ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโคร
อเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษทั เอสเอส อาร์เอฟไอดี 
จ�ากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอ็มที กรีน 
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ 
จ�ากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท ชีวาไรซ์ จ�ากัด
• ประธานที่ปรึกษา บริษัท คีย์สตาร์ พร๊อพ     
เพอร์ตี้ จ�ากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ศรีสุโขทัย เรียล    
เอสเตท จ�ากัด

ประวตักิารอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 26/2547 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลกัสตูรการบรหิารการลงทนุเพือ่นกัธรุกจิ 
ระดบัทอ็บในประเทศ Ultra Wealth รุน่ที ่ 2 
สมาคมเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์
เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นท่ี 7 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• หลกัสตูรการบรหิารจดัการด้านความมัน่คง
ชัน้สงู รูน่ที ่6 (สวปอ. มส.6) วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายพร้อมพงศ์ ไชยกลุ

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
บริหารความเสี่ยง และรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการ
วตัถดุบิ)
อายุ 30 ปี
สดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
ร้อยละ 1.62

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีและโท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาไฟฟ้าอิ เล็กทรอนิกส ์  และบริหาร 
มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติการท�างาน
ปัจจบุนั : 
• กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
(สายงานการจัดการวัตถุดิบ) บริษัท สตาร์ส 
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน)
• กรรมการ บรษิทั เอสเอส อาร์เอฟไอด ีจ�ากดั
• กรรมการ บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี ่
จ�ากัด

อดีต : 
• ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการ ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• วิศวกรอาวุโส ฝ่าย Project & Develop-
ment บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
• ผู ้จัดการโครงการ บริษัท Borei Corp. 
(สหรัฐอเมริกา) 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

นายประสาท ยนูพินัธุ์ 

กรรมการ และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
อายุ 69 ปี
สดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
ร้อยละ 0.91

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์และกฎหมาย
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน : 
• กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน บรษิทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท นพพงศ์ แอนด์ 
ประสาท ลอว์ ออฟฟิศ จ�ากัด 
• กรรมการ บริษัท สยาม แคปปิตอล มัลติ    
เซอร์วิสเซส จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท สยามเจริญ แคปปิตอล    
เซอร์วิสเซส จ�ากัด

ประวัติการอบรม
•  หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 26/2547 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย

ประวัติการอบรม
• หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 116/2558 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย

• หลักสตูร EN ISO 13485 : 2012 –Require-

ment and Internal Audit for Medical Device 

(TUV SUD PSB) Thailand

• หลักสูตร Strategic Planning

• หลักสูตร Change Management for  

Success

• หลักสูตร จป.ระดับบริหาร

• หลักสูตร Coaching Skill, Bangkok  

Business Training

• หลกัสตูร Mini Master in HR Management, 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

• หลกัสูตร Cost Management, Management 

and Psychology Institute

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Business  

A n a l y s i s ,  E x e c u t i v e  F i n a n c i a l  

Management, Market ing Strategy, 

Risk Management จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• หลักสูตร EICC Code of Conduct

นายชอง เควน็ ซมั 

กรรมการ
อายุ 65 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 
-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา 
Diploma in Business Management,  
Singapore Institute of Management,  
Singapore
Postgraduate Diploma in Business          
Administration T.E.D.      
Management Studies School (Singapore)

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน : 
•  กรรมการ  บ ริษัท  สตาร ์ ส  ไมโคร
อเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
• กรรมการบริษัท Avon Holding Private 
Limited
• กรรมการบริษัท Midas Trust Private 
Limited 

ประวัติการอบรม
•  หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 74/2551 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
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รองศาสตราจารย์

ดร. ปรชีา จรงุกจิอนนัต์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 70 ปี 

สดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

ร้อยละ 0.01

ประวัติการศึกษา 
ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร์ดษุฎบีญัฑติ สาขา 

Monetary Theory University of Missouri – 

Columbia, U.S.A.

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัญฑิต สาขา 

Public Finance California State University, 

Long Beach, U.S.A.

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขา

เศรษฐศาสตร์การธนาคาร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน : 

• กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจ

สอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณา 

ค ่ าตอบแทน  บริ ษั ทสตาร ์ ส  ไม โคร

อเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท 

Thai German Product

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท  

ล�่าสูง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

นางพนูพรรณ ไชยกลุ 

กรรมการ
อายุ 57 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 
ร้อยละ 0.81

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน : 
• ก ร รมก า รบ ริ ษั ท  ส ต า ร ์ ส  ไ ม โ ค ร
อิเลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการบริษัท คีย์ สตาร์ พร๊อพ    
เพอร์ตี้ จ�ากัด
• รองประธานกรรมการบริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ 
มิลล์ จ�ากัด
• ประธานกรรมการบรษิทั กลุภสัสรณ์ จ�ากดั
• รองประธานกรรมการบริษัท ชีวา ไรซ์ 
จ�ากัด
• ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม ซอนต้า 9
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมฉลอง 
150 ปีโรงเรยีนอรณุประดษิฐ์ จงัหวดัเพชรบรุี 

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 131/2553
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
• หลักสูตร Financial Statement for  
Directors (FSD) 8/2553
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
ทางการแพทย์ ส�าหรับผู ้บริหารระดับสูง  
รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวชิาการ
ตลาดทุน วตท.รุ่น 20
• หลักสตูรการบรหิารจดัการด้านความมัน่คง
ชั้นสูง รุ่นที่ 7 (สวปอ.มส.7)
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง 
(วปส) รุ่นที่ 3
• หลักสูตร Mini – M.B.A. คณะพาณิชย์
ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์
มหาวิทยาลัย 
โครงการ The Boss (รุ่น 7) 
• หลกัสตูร RECU รุน่ที ่ 43 คณะสถาปัตย์
กรรมจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

อดีต : 

• อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

ศาสตร์

• รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผน สถาบนับณัฑติ

พัฒนบริหารศาสตร์

• คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

• ผู ้ เชี่ยวชาญประจ�าคณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ

นโยบายและก�ากับหนี้สาธารณะ

• กรรมการ สภาวิจัยแห ่งชาติ  สาขา

เศรษฐศาสตร์ 

ประวัติการอบรม
• หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 9/2547

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย

• หลกัสตูร Directors Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 89/2550

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย

• หลักสูตร Audit Committee Program 

(ACP) รุ่นที่ 24/2551 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

รองศาสตราจารย์ 

ดร. เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
อาย ุ53 ปี 

สดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

-ไม่ม-ี 

ประวตักิารศกึษา 
ปรญิญาเอก Ph.D. (Finance), University of 

Mississippi

ปริญญาโท บธม. (การเงิน) สถาบันบัณฑิต

พฒันบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี วทบ. (เคมีเทคนิค สาขาเคมี

วศิวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวตักิารท�างาน
ปัจจบุนั : 

• กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทั สตาร์ส 

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) 

• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญจวัฒนา

พลาสตกิ จ�ากดั (มหาชน)

• ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เจตาแบค 

จ�ากดั

• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีที            

เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ากดั

• รองศาสตราจารย์ ระดบั 9 คณะบรหิารธรุกจิ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท  

ยนูเิวอร์แซล แอบ็ซอร์แบนท์ จ�ากดั (มหาชน)

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท  

ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 

อดตี : 

• คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์

• รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะ

บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

• รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

• นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนากร 

บรษิทั เงิน ทุนหลักทรัพย ์  มิตรไทยยู โร

พาร์ทเนอร์ จ�ากัด

ประวตักิารอบรม
• Financial Risk Manager (FRM), Global 

Asset Risk Professionals (GARP)

• หลักสูตรพื้นฐานของกรรมการบริษัทจด

ทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษิทัไทย

• หลกัสตูรวทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย

• Executive Leadership Program (ELP),  

National Institute of Development  

Administration, Thailand and The Wharton 

School, University of Pennsylvania,

• หลักสูตรกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ศาสตราจารย์ 

ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
อายุ 44 ปี 

สัดส่วนการถอืหุน้ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D. (Finance) Schulich 

School of Business, York University, 

Canada

ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน : 

• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์

(ประเทศไทย) จ�ากัด(มหาชน)

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด(มหาชน)

• ผูท้รงคณุวฒุด้ิานการเงนิ คณะอนกุรรมการ

วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�า

กิจการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• รองศาสตราจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อดีต :

• ผู้อ�านวยการหลักสูตร MSc in Financial 

Investment and Risk Management

• ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาพอร์ต

ลงทุน บลจ.ฟินันซ่า

• Board of Directors, Asian Finance            

Association

• Regional Director in Thailand, Global   

Association of Risk Professionals

• CFA Society of Thailand Board of  

Directors 

• ทีป่รกึษาด้านบรหิารความเสีย่ง บลจ. วรรณ 

จ�ากัด

• คณะอนุกรรมการด้านการศึกษา สมาคม 

นักวางแผนการเงินไทย (TFPA)

• Director of University Liaisons, CFA  

Society of Thailand 

• ผู ้วิจัย The Individual Finance and  

Insurance Decisions Centre, Canada

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่90/2554 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

• Chartered Financial Analyst (CFA)

• Financial Risk Managers (FRM)

• Certified Financial Planners (CFP)

• NIDA-Wharton Executive Leadership 

Program 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

โครงสร้างการจดัการ
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ 

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ�านวนทั้งสิ้น 8 ท่านประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ ไม่

เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน 

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อยบริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของ

บริษัท ซ่ึงบริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องเข้าไปก�ากับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่ใช่  

ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่มีประสบการณ์การท�างานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ 

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

1 นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

2 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

3 นายชอง เคว็น ซัม กรรมการ

4 นายประสาท ยูนิพันธุ์ กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5 นางพูนพรรณ ไชยกุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

6 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

7 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

8 ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

เลขานุการบริษัทฯ คือ นายยรรยงค์ สวัสดิ์ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้ 8 คน ไม่มีคณุสมบตัต้ิองห้าม 
ดงันี้

1. ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์

ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : กรรมการล�าดับที่ 6, 7 และ 8 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ

เป็นกรรมการอิสระตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ 

บริษัทฯ 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. บริหารจัดการและด�าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. มีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท บุคคลใดๆ และ/หรือ

บุคคลภายนอก จ�านวนหนึ่งให้เป็น คณะกรรมการบริหาร เพื่อด�าเนิน

การอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้ เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะ

กรรมการสรรหา คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ฯลฯ ตามความ

เหมาะสม รวมทัง้มอี�านาจแต่งตัง้และมอบอ�านาจให้บคุคลอืน่ใดด�าเนนิ

การอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุ

ของคณะกรรมการ และมีอ�านาจยกเลิก เพิกถอน ก�าหนดวาระการ

ด�ารงต�าแหน่ง แก้ไข หรือเปล่ียนแปลงอ�านาจดังกล่าวได้ตามที่เห็น

สมควร 

นอกจากน้ีให้มีอ�านาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง 

ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง ก�าหนดอัตราค่าจ้าง และค่าตอบแทน

ส�าหรับบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่เห็น

สมควร หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหา

เสนอ

3. อนุมัติและก�าหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนการด�าเนินงานและงบ

ประมาณประจ�าปีของบริษัท รวมถึง ควบคุมดูแลการบริหารและการ

จดัการของฝ่ายบรหิาร หรอืของบคุคลใดๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิ

งานดงักล่าว พร้อมท้ังตดิตามให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย รวม

ทั้งแผนการด�าเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ 

แผนงานการด�าเนินธุรกิจ ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทท่ี

เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 

5. ตดิตามผลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนการด�าเนนิงานและงบ

ประมาณอย่างต่อเนื่อง

6. พจิารณาอนมุตักิารลงทนุในการขยายธรุกจิ ตลอดจนเข้าร่วมทนุกบั

ผู้ประกอบกิจการอื่นๆ หรือลงทุนในบริษัท หรือกิจการต่าง ๆ 

7. ก�าหนดนโยบาย ควบคุม ดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและ/

หรือบริษัทในเครือ 

8. มีอ�านาจพิจารณาเพื่อน�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลิกใช้ และการ

จ�าหน่ายสินทรพัย์ หรอืการขาย และเช่ากลบัคนืสนิทรพัย์ ตามระเบยีบ

ปฏบิตัเิรือ่งการเลกิใช้ และจ�าหน่ายสนิทรพัย์หรอืการขายและเช่ากลบั

คนืสนิทรพัย์ ในกรณทีีม่ลูค่าสทุธทิางบญัชมีากกว่า 30 ล้านบาทขึน้ไป 

9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส�าคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่

เห็นสมควรจะด�าเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 

เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ได้แก่ 

(ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(ข) เรื่องใดๆ ท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การด�าเนินการเกี่ยวกับรายการ

ทีเ่กีย่วโยงกนั การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทั

ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรือ่งดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ�านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็น

ของบริษัท 

(ค) การท�า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการให้เช่ากจิการของบรษิทั

ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ

ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์

จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ 

(ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท 

(ช) การอืน่ใดทีก่�าหนดไว้ภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมายว่าด้วย หลกั

ทรัพย์และ/หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้

ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น 
 

ท้ังน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมการ มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

ซึง่มส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว ไม่มสีทิธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ ยังมีการแต่งต้ังคณะ

กรรมการชุดย่อยอีกสี่ชุด เพื่อช่วยในการบริหารงาน พิจารณากลั่น

กรอง ตัดสินใจ และเพื่อความโปร่งใส ตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี  

ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส การก�าหนด

ทิศทางและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะ

กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาก�าหนดเป้าหมายของบริษัทฯ 

และก�าหนดบทบาท และมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการ

ชุดย่อย โดยรายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสี่ชุด  

มีดังนี้ 
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รายงานประจำาปี 2559 

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน 

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสมนึก ไชยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กรรมการบริหาร

3. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหาร

4. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กรรมการบริหาร

5. ดร.ทัดธีร์ ขยิ่ม กรรมการบริหาร

6. ดร.พิชิต แสงผ่องแผ้ว กรรมการบริหาร

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ดแูล มอบหมายให้ฝ่ายบรหิารและฝ่ายจดัการ จดัท�านโยบาย เป้าหมาย 

แผนการด�าเนนิงานงบประมาณประจ�าปี และรวมทัง้กลยทุธ์ทางธรุกจิ

ของบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
2. ควบคุม ดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของบริษทัตลอดถงึนโยบาย แผนการด�าเนนิงาน งบประมาณประจ�าปี  

และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท 

3. ประเมินผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัท ตลอดจนฝ่ายงาน

ต่างๆ ทุกไตรมาส 

4. รบัเอานโยบายของคณะกรรมการบรษิทัมาก�าหนดทศิทาง แนวทาง 

เพื่อก�าหนดภารกิจหลัก (Mission) ส�าหรับฝ่ายบริหาร และฝ่าย

จัดการ รวมท้ังก�าหนดแผนการด�าเนินงานหลักและเป้าหมายทาง

ธุรกิจ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย แผนการด�าเนินงานประจ�าปีและ 

งบประมาณประจ�าปีท่ีได้รับอนุมติจากคณะกรรมการ เพื่อให้ฝ่าย

บริหารและฝ่ายจัดการน�าไปด�าเนินการต่อไป 

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร และ

ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

6. ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และข้อก�าหนด เพื่อให้แน่ใจว่าการ

ด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และเพื่อผล

ประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร 

7. พจิารณาเหน็ชอบหรอืมอี�านาจ ในการว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลด

ออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บุคคลากรซึ่งเป็น 

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั ในต�าแหน่งตัง้แต่ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

จนถงึผูอ้�านวยการฝ่าย โดยให้ประธานกรรมการบรหิารเป็นผูม้อี�านาจ

ในการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 
1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

2. บุคคลที่จะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร อาจคัดสรรจาก

กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกเข้า

มาด�ารงต�าแหน่งก็ได้ แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และ

มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่

บริษัทได้

3. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจ�ากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. กรรมการบรหิารไม่สามารถประกอบกจิการเข้าเป็นหุน้ส่วน หรอืเข้า

เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือคล้ายคลึง 

และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท�าเพื่อผลประโยชน์

ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารเข้า

ด�ารงต�าแหน่ง

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

1. กรรมการบรหิารมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปีนบัจากวนัทีไ่ด้รบัการ

แต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถ

ปรบัเปลีย่นวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิารได้ตามทีเ่หน็สมควร 

ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ อาจถูกเลือก 

ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ ส�าหรับการแต่งตั้งกรรมการบริหาร

ทดแทนในกรณทีีต่�าแหน่งว่างลง คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณา

แต่งตั้งต่อไป

2. ลาออก
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ส�าหรับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากมีการว่าจ้าง แต่งตั้ง 

โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนให้

ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. พิจารณาเห็นชอบในโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

อื่นๆ ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของบริษัท รวมทั้งที่เกี่ยวกับ

ผลประโยชน์และสวสัดกิาร แล้วน�าเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาค่า

ตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 

โครงสร้างการบรหิารงาน ระเบยีบ ปฏบิตั ิและขัน้ตอนการท�างานของ

แต่ละสายงาน แล้วน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

10. กลั่นกรองและเสนอ งบดุล บัญชีก�าไรขาดทุน ประมาณการ 

กระแสเงินสด แผนการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและ 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตั ิเพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

(ถ้าจ�าเป็น) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

11. ให้ข้อเสนอแนะ และให้ค�าปรกึษาต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่การ

ตัดสินใจด้านธุรกิจของบริษัท 

12. ดแูล มอบหมายให้ฝ่ายบรหิารและฝ่ายจดัการ จดัท�ารายงานเกีย่ว

กบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัตลอดถงึงบการเงนิ งบการลงทนุ และ

ปัญหาส�าคัญ หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณารับทราบ และ/หรืออนุมัติ 

13. ก�าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย ให้สอดคล้องกับ

แผนการด�าเนินงานและงบประมาณประจ�าปี 

14. พจิารณาการเข้ายืน่หรอืร่วมในการประกวดราคา ในวงเงนิไม่เกนิ 

100 ล้านบาท 

15. อนมุตักิารซือ้เครือ่งจกัร ในวงเงนิ (ไม่ว่าจะเกดิเพยีงครัง้เดยีวหรอื

ต่อเนื่อง) ไม่เกินธุรกรรมละ 30 ล้านบาท และปีละไม่เกิน 100 ล้าน

บาท หรือเทียบเท่า ยกเว้นเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ของบริษัท และ/หรือปรากฏในแผนการด�าเนินงานหรืองบประมาณ

ประจ�าปีของบริษัทแล้ว 

16. มีอ�านาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจ�าหน่ายสินทรัพย์ หรือการ

ขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเร่ือง การเลิกใช้ 

และจ�าหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณี

ที่มูลค่าสุทธิทางบัญชีมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท 
17. พิจารณาการให้กู้ยืมหรือการกู้ยืม จัดหาเงินทุน ขอหรือให้สินเชื่อ 

ค�้าประกัน ลงทุนในตราสารที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารพาณิชย์

รับรองหรือค�้าประกัน หรือตราสารอื่นใดที่เห็นสมควร และให้น�าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

18. น�าเสนอเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริหารเห็นส�าคัญและควรจะ

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

19. ปฏบิติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

รวมทั้งมีอ�านาจด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

4. การประชุม 

(ก) คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง

ต่อเดือน และกรรมการบริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม�า่เสมอ

(ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาด�าเนินการใดๆ 

ตามท่ีระบุในข้อก�าหนดนี้ จะต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะถือว่าครบ

เป็นองค์ประชุม 

(ค) ในการออกเสยีงของกรรมการบรหิารในการประชมุคณะกรรมการ

บรหิาร ให้กรรมการบรหิารแต่ละคนมสีทิธอิอกเสยีงได้ท่านละ 1 เสยีง 

(ง) การลงมตใินเรือ่งใดของคณะกรรมการบรหิาร จะต้องได้รบัคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของคณะกรรมการ

บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในการพิจารณาและลงมติในเรื่องที่

ก�าหนดไว้ในข้อ 1, 10, 12, 14 และ 15 ดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับ

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนคณะกรรมการบรหิารของ

บริษัททั้งหมด 

(จ) คณะกรรมการบรหิาร อาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ และ/หรอืคณะ

ท�างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท�าหน้าที่กลั่นกรองงานที่จะน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรหิาร หรอืเพือ่ให้ด�าเนนิงานใดอนัเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร หรอืเพือ่ด�าเนนิการใดแทน

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่ง

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้

อนึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ

อนุมัติรายการที่ท�าให้กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะ

กรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด

กับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศคณะ

กรรมการ กลต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดย

คณะกรรมการบริหารจะต้องน�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ

บรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้พจิารณาและอนมุตัริายการดงั

กล่าว ภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น

เป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามธรุกจิปกตทิีม่กีารก�าหนดขอบเขต

ที่ชัดเจนไว้แล้ว

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทนั้น จะต้องเป็น

กรรมการบริหารที่ได้รับการคัดสรรจากบุคคลภายนอกเท่านั้น ทั้งนี้ 

ค่าตอบแทนให้เป็นตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ 
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รายงานประจำาปี 2559 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 

เพ่ือการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและให้เป็นไปตาม คูม่อื “หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555” คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึ

ได้จดัให้มคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) เพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณารปูแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

ของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต�าแหน่ง

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2 นายประสาท ยูนิพันธุ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

*ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณา 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ ให้เป็น

ไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที ่

ภายใต้กฎบัตรฉบับนี้ 

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี  

นับแต่วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง ท้ังนี้กรรมการท่ีพ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้

โดยได้รับเสียงข้างมากของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส�าหรับ

การแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ต�าแหน่งว่างลง คณะกรรมการ 

บรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกกรรมการ และพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป   

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู ้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน 

2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่าง

น้อย 3 คน และจะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

3. ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องแต่งตั้งจาก

กรรมการอิสระ 

4. ให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนโดยมหีน้าท่ีสนบัสนนุให้การด�าเนนิงานของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความราบรื่น
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3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนะเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อที่

ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี (Retainer fee) ค่าเบ้ียประชุม  

(Attendance fee) และค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสม โดย

พิจารณาจากแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู ่  

ผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบ ความรู้ความ

สามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

หรือที่ปรึกษาที่บริษัทฯ ต้องการ 

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอ�านาจเรียกให้ฝ่ายจัดการ 

หัวหน้างาน และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม ชี้แจง 

ซักถาม และ/หรือจัดส่งเอกสารข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

ก�าหนดค่าตอบแทน หรือมีอ�านาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความ

เหมาะสมทั้งจากบุคลากรภายใน และภายนอกบริษัทฯ ด้วยค่าใช้จ่าย

ของบรษิทัฯ ภายใต้งบประมาณทีไ่ด้รับอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

เพื่อให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการก�าหนด 

ค่าตอบแทนได้ 

4. ก�าหนดหลักเกณฑ์ และน�าเสนอรายงานการประเมินผลการปฎิบัติ

งานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

5. รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ทกุครัง้ หลงั

มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานรายชื่อ 

และขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนต่อ 

ผู้ถือหุ้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) เป็นต้น 

6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดเกี่ยวกับ

กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้เป็นตาม 

กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. พจิารณาและท�าหน้าทีอ่ืน่ๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายแก่

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคราวๆ ไป

4. การประชุม

1. คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะต้องจดัให้มกีารประชมุอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้งตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

2. ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน จะก�าหนดวาระการประชมุ

แต่ละครัง้ และเป็นประธานในการประชมุ นอกจากนัน้ต้องมกีารจดและ

เก็บบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก ่

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุม 

4. ในการประชมุคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะต้องมกีรรมการ

เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

5. มตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะถอืตามเสยีง

ข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น

5. การรายงาน 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏบิตัหิน้าที่

ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และรายงานการท�าหน้าทีใ่นรอบปีทีผ่่านมา

ต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. จ�านวนครั้งในการประชุม

3. จ�านวนครัง้ทีก่รรมการพจิารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชมุ

4. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ก�าหนดไว้
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รายงานประจำาปี 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน 

หลายด้าน ได้แก่ ด้านบัญชี การเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

3 ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ จ�านวน 2 ใน 3 ท่านได้แก่ รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ เป็นกรรมการ

ตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ : ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจ
สอบ

1. หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก คณะกรรม

การบริษัทฯ ดังต่อไปนี้:-

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) 

และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย  

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�า

หน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล

ดงักล่าวตลอดจนพจิารณาถอดถอนผูส้อบบญัช ีรวมทัง้เข้าร่วมประชมุ

กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ ให้เป ็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 
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6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้

- ความเห็นเกีย่วกบัความถกูต้องครบถ้วน เป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ของรายงาน

ทางการเงินของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบ

ริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุม

ของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน

- ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจาก

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) 

- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรม

การบริษัทฯ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วย

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบใน

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

3. อ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจาก

ท่ีปรกึษาทางวชิาชพีอืน่ใดเมือ่เหน็ว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ  

2. คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจเรยีกขอข้อมลูจากหน่วยงานต่างๆ 

ของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้ 

4. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การประชมุ ให้คณะกรรมการตรวจสอบจดัประชมุอย่างน้อยไตรมาส

ละ 1 ครั้ง ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง 

หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ อาจขอให้มีการจัดประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบได้

2. การลงคะแนนเสียง กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ใน

เรื่องท่ีพิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงใดเรื่อง

นัน้ๆ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

3. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้

ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จดและจัดท�า

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชุม

ดังกล่าวจะต้องน�าส่งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการรับรองและน�า

ส่งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้ทราบถึง

กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

5. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมี 

ข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบ

อย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อ

ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น

สมควรในเรื่องต่อไปนี้

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปรกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบ

การควบคุมภายใน

3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึง

สิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนิน

งาน และได้มกีารหารอืร่วมกนักบัคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิาร

แล้วว่าต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบก�าหนดเวลาที่ก�าหนด

ไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ

ด�าเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจ

สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานส่ิงท่ีพบดังกล่าวต่อส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยได้
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพือ่เป็นการด�าเนนิการตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่ดี จะเป็นส่วนช่วย

เพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ 

ให้สูงยิ่งขึ้นบริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานที่ศึกษา ติดตาม ประเมิน จัดล�าดับความส�าคัญ และให้

ค�าแนะน�าในการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มกีารก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยเน้นให้มกีารปฏบิตัติามกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัง้องค์กร เพือ่

ให้บรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องก�าหนดเป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง มีแผน

ปรบัปรงุความเสีย่ง และรายงานผลการบรหิารความเสีย่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบในการประชมุทกุครัง้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต�าแหน่ง

1 ศาตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

3 นายทวีชัย งามเลิศศิริชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง

4 นายจิรวัฒน์ จันทร์อยู่ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5 นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

*ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระ

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระและ

ผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานที่ส�าคัญต่างๆ ของบริษัท จ�านวนไม่

น้อยกว่า 5 คน 

3. วาระการด�ารงต�าแหน่ง แบ่งเป็น 2 กรณี

* กรรมการที่มาจากกรรมการอิสระ 

ให ้ด�ารงต�าแหน ่งวาระละ 3 ป ี  ทั้ ง น้ี  กรรมการที่ออกจาก

ต�าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ 

หากในกรณีที่กรรมการออกหรือว่างลงก่อนวาระไม่ว ่าในกรณี

ใด ให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ท ่านอื่นเข ้ามาด�ารงต�าแหน ่งแทนได ้  โดยมีวาระการด�ารง

ต�าแหน ่ง เท ่ากับวาระที่ยั ง เหลืออยู ่ของกรรมการที่ตนแทน 

* กรรมการที่มาจากผู้บริหารระดับสูง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งได้ตลอดอายุการท�างานที่ยังคงเป็นผู้บริหารระดับสูง

ในฝ่ายงานนั้นๆ ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการที่มาจากผู้บริหารระดับ

สูงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่างลงไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้บุคคลที่มคีุณสมบัติ

และมตี�าแหน่งหน้าทีเ่ดยีวกนัหรอืเทยีบเท่าเข้าเป็นกรรมการแทน โดย

บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการได้ตลอดไป

จนกว่าจะได้รับการเลื่อนขั้น ย้าย ลาออก หรือไล่ออก หรือเพราะเหตุ

อื่นใดอันท�าให้ไม่สามารถท�างานในต�าแหน่งหน้าที่ดังกล่าวได้
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อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ก�าหนดนโยบาย แผนงานการบรหิารความเสีย่ง และจัดท�ารายงาน

การบริหารความเส่ียง (Risk Reporting) เสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการก�าหนดแผนการ

จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และน�าไปปฏิบัติใช้ภายในบริษัทฯ 

2. ศกึษา ประเมนิ และตดิตามความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึก�าหนด

นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk 

Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักทั้งจากปัจจัยภายใน

และภายนอกของธุรกิจ อาทิเช่น

2.1 ปัจจัยภายใน

- ความเสี่ยงจากการบริหารธุรกิจ (Business Risk)

- ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

2.2 ปัจจัยภายนอก

- ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk) 

- ความเสี่ยงจากข้อกฎหมายหรือนโยบายภาครัฐ (Regulatory/  

Political Risk) เป็นต้น

3. ดแูลและตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่งอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมี

การปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่งอย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อติดตามความเส่ียงที่มีสาระส�าคัญและด�าเนินการให้มีการจัดการ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ และเหมาะสม

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ เกี่ยวกับความ

เส่ียง การบรหิารความเสีย่ง การจดัการความเสีย่ง รวมถงึสถานะความ

เสี่ยงท่ีเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ รวมถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด

6. ให้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างาน และ/หรือบุคลากรเพ่ิมเติม หรือ

ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกได้ตามความจ�าเป็น เพื่อศึกษา 

ประเมิน ติดตามและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

7. จดัท�ารายงานประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปีของคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ก�าหนดเป้าหมายและแผนงานในการด�าเนนิ

การส�าหรับปีต่อไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

8. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดเกี่ยวกับ

กฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมกา

รบริษัทฯ มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะต้องจดัให้มกีารประชมุอย่างน้อย

ปีละ 4 ครั้ง ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 

2. ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะต้องมกีรรมการเข้า

ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม

3. มตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะถอืตามเสยีงข้าง

มากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

ระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจ�าเป็น

5. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงทุกท่านต้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และต้องจัด

ท�ารายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุก

ท่านภายใน 14 วันท�าการภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบใน

การจัดเตรียมความพร้อมส�าหรับการประชุม อันประกอบด้วย การ

จัดเตรียมสถานที่การประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบ

การประชุม เป็นต้น

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องรายงานผลการด�าเนนิการในการ

บริหารและจัดการความเสี่ยง รวมถึงสถานะความเสี่ยงในแต่ละหัวข้อ

ท่ีก�าหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความมั่นใจว่า คณะ

กรรมการบริษัทได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผล 

กระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อสถานะการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดแูล ปฏบิตังิานประจ�าตามปกตธิรุกจิเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั และ

บริหารจัดการ การด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้า

หมาย และสอดคล้องกบัแผนงานการด�าเนินธุรกิจ งบประมาณประจ�า

ปีของบรษิทั และกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง ตามทีก่�าหนด

โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริหาร 

2. ก�ากับดูแลการด�าเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล 

และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและ

แผนการด�าเนินงานของบริษัท ที่ก�าหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

3. มีอ�านาจว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอตัราค่าจ้าง

และค่าตอบแทน บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ส�าหรับพนักงาน

บริษัทในต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จนถึงผู้อ�านวยการ

ฝ่าย โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืบคุคล

ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. มีอ�านาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตรา

ค่าจ้างและค่าตอบแทน บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน 

ของบริษัทในต�าแหน่งต�่ากว่าผู้อ�านวยการฝ่าย 

5. อนุมัติการซื้อเครื่องจักรภายในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงคร้ัง

เดียวหรือต่อเนื่อง) ไม่เกินธุรกรรมละ 4 ล้านบาท และปีละไม่เกิน  

20 ล้านบาท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

ของบริษัทไว้แล้ว และ/หรือปรากฏในแผนการด�าเนินงาน หรือ 

งบประมาณประจ�าปีของบริษัทแล้ว 

6. มีอ�านาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจ�าหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย 

และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การเลิกใช้ และ

จ�าหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่

มูลค่าสุทธิทางบัญชีไม่เกิน 1 ล้านบาท 

7. การท�าสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้

น�าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา เพื่อน�าเสนอคณะ

กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

8. มอี�านาจอนมุตักิารสัง่ซือ้วตัถดุบิในโครงการ Western Digital (WD) 

ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาทหรือเทียบเท่าต่อ 1 ธุรกรรม 

9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและ/

หรอืคณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้มอี�านาจด�าเนนิการใดๆ ทีจ่�าเป็นใน

การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ในการด�าเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับ

มอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบุคคล ท่ีอาจมีความ 

ขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�านาจด�าเนินการ
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

การประชุมคณะกรรมการ

ส�าหรบัการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีหน้าคอืปี 2560 นัน้บรษิทัฯ ได้ก�าหนดตารางการประชมุ วนั-เวลา

ไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปีแล้ว และได้แจ้งให้กบัคณะกรรมการบรษิทัฯ และ

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

และบริษัทฯ ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวนอย่าง

น้อย 6 ครั้งต่อปีทั้งนี้เลขานุการบริษัทฯ ท�าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระการประชุม และเอกสารประกอบ

การประชุมไปให้กับกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 

วนั เพือ่ให้กรรมการได้มกีารศกึษารายละเอยีดการประชมุมาล่วงหน้า 

 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559
 

รายชื่อ
ประชุมกรรม
การบริษัทฯ 

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุม
กรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

ประชุม
กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น  

ประจ�าปี 2559

1 นายสมนึก ไชยกุล 6/6 - - - 1/1

2 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล 6/6 - - 4/4 1/1

3 นายชอง เคว็น ซัม 0/6 - - - 0/1

4 นายประสาท ยูนิพันธุ์ 6/6 - 1/1 - 1/1

5 นางพูนพรรณ ไชยกุล 4/6 - - - 1/1

6 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 6/6 4/4 1/1 - 0/1

7 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์ 6/6 4/4 1/1 - 1/1

8 ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 6/6 4/4 - 4/4 1/1

**บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
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รายงานประจำาปี 2559 

แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ 
ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) จะ

เป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

โดยจะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

อนุมัติ ทั้งนี้ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องได้รับ

การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการ

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ดังนี้

1. แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 
บริษัทฯ จะก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพื่อ

สามารถดงึดดูและรกัษากรรมการทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ให้ท�างาน

กับบริษัทฯ โดยปัจจัยส�าคัญที่ใช้ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ คือ 

* ผลประกอบการบริษัทฯ 

* หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

* อตัราค่าตอบแทนโดยเฉลีย่ของบรษิทัต่าง ๆ  ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั

โครงสร้างของค่าตอบแทน จะประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจ�าปี 

(Retainer Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) 

2. แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับ ผู้บริหาร
ระดับสูง

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหาร

ระดบัสงู ในระดบัรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสายงานต่างๆ ผูอ้�านวย

การอาวุโส และผู้อ�านวยการ สายงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนต้อง

มีความเหมาะสมท่ีจะสามารถดึงดูดและรักษาผู้บริหารระดับสูงให้

ท�างานให้กับบริษัทฯ โดยปัจจัยส�าคัญที่ใช้ในการพิจารณา ก�าหนด

ค่าตอบแทน คือ 

* ผลประกอบการของบริษัทฯ 

* การพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจ�าปี จะพิจารณาจาก

ผลการปฏิบัติงานเทียบกับตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance 

Indicator – KPI) 

*บริษัทฯ จะน�าอัตราค่าตอบแทนเฉล่ียของอุตสาหกรรมและค่าเฉลี่ย

ของตลาดมาประกอบการพิจารณา 

นอกจากนั้นบริษัทฯ อาจจะขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลมาประกอบการพิจารณา โดยคิดค่าใช้จ่าย 

ของบริษัทฯ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ�ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจ และมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

4. สามารถอทุศิเวลาให้แก่บรษิทัฯ ได้อย่างเพยีงพอและเอาใจใส่ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
 
1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจ และมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

3. สามารถอทุศิเวลาให้แก่บรษิทัฯ ได้อย่างเพยีงพอและเอาใจใส่ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

อย่างน้อย 3 คน

2. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจใน

การด�าเนินกิจการของบริษัทฯบริษัทใหญ่บรษิัทย่อยบริษัทร่วมบริษัท

ย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะ

กรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคน มี

ความรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. เป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่ใช่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

3. เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ 

ความเข้าใจถงึคณุสมบตั ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน 

4. สามารถอทุศิเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระด�าเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ

ฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ี

ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด คือ

มีจ�านวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดขอ

งบรษิทัฯบรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวาม

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษา

ทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯบรษิทัย่อย

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวม

ทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯบรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทั

ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการ

ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัทฯบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 

ขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 

2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีท�า

เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ 

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วย

เหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี

ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จ�านวน

ใดจะต�่ากว่า ท้ังน้ีให้นับรวมหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯบรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม หรอื

นิติบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผูม้อี�านาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบ

ริษัทฯบริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด

อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 

ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษา

กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้าน

บาทต่อปี จากบริษัทฯบริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมกา

รบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระ

เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

วิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะ

แต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัทฯ ก็มีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือก

บุคคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลาย

ประการ โดยกรรมการท่านใหม่ที่จะสรรหามานั้น จะต้องมีคุณสมบัติ 

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนิน

ธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ในปัจจุบัน และอนาคต 

 

โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 

คน และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการขอ

งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก�าหนด ห้ามมิ

ให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการ

ในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและด�าเนินธุรกิจอันเป็นการ

แข่งขนักบักจิการของบรษิทัฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบ

ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2.2 ให้ผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือก

ตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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3. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 

1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้

ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก

ต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ ให้ใช้วธิี

จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่น

ต�าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระ

นั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

4. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว

ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ

น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน

ต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่ง

ก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน

ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง

 
การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการเข้าใหม่ 
 

บริษัทฯ เห็นความส�าคัญในการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ ซึ่ง

เป็นเร่ืองจ�าเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรรมการใหม่อย่างมาก 

เพราะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงาน

ด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

ครั้งแรก ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้

มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคร้ัง โดยมอบหมายให้เลขานุการ 

บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารและน�าส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงานให้กับกรรมการใหม่ เช่น ข้อบังคับบริษัทฯ ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน อ�านาจหน้าท่ีคณะ

กรรมการบริษัทฯ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน การเปิด

เผยสารสนเทศ ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์กรรมการ และกรรมการ

ชุดย่อย และข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทฯ และข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูล

ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นต้น รวมทั้งจะได้รับการเชิญเข้าร่วมการ

ปฐมนิเทศด้วย ซ่ึงจะได้รับเชิญเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และ

ได้รบัทราบข้อมลูทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ทัง้นีก้รรมการท่านอืน่ๆ ทีส่นใจ

อาจเข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย

ส�าหรับกรรมการใหม่ท่ีไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทฯ จะส่งเข้าร่วมอบรม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้

จ่ายทั้งหมด

 

การสรรหากรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอสิระ จะต้องมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 

3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่ต�่ากว่า 3 คนบริษัทฯ 

มีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการอิสระในลักษณะเดียวกับการคัด

เลอืกกรรมการและผูบ้รหิาร ทัง้นี ้ผูท้ีจ่ะได้รบัการคดัเลอืกเข้ามาด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ก�าหนด 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ จะต้องมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 3 

คนบริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบในลักษณะ

เดียวกับการคัดเลือกกรรมการอิสระ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามา

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์

เพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่าง

สมบูรณ์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ�านาจในการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย 

ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนบุคคลากร 

ซึ่งเป็นผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในต�าแหน่งตั้งแต่ประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบริหาร จนถึงผู้อ�านวยการฝ่าย โดยให้ประธานกรรมการ

บริหารเป็นผู้มีอ�านาจในการด�าเนินการ 

ส�าหรับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากมีการว่าจ้าง แต่งตั้ง 

โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้

ประธานกรรมการบริหารมีหน้าท่ีเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กรรมการบริษัทฯ จ�ากัด จ�านวนบริษัทในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5บริษัท เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการ

ปฏบิตัหิน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย และต้องรายงาน

ให้บรษิทัฯ ทราบ หากมกีารเปลีย่นแปลงในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ในบริษัทอื่น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการ โดยรวมทั้งคณะไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา

ผลงานที่ผ่านมาว่ามีข้อดี และข้อบกพร่องประการใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในอนาคตตลอดจนเพื่อสร้าง

ความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมการทุกท่าน
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทฯ ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารเป็นประจ�าทุกปี เพื่อก่อให้เกิดการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็น

ธรรมต่อทัง้บรษิทัฯ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร โดยใช้หลกัเกณฑ์ที่

บริษัทฯ จดทะเบยีนส่วนใหญ่นยิมใช้ และตกลงกนัล่วงหน้ากบัประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซ่ึงหลักเกณฑ์การ

ประเมินน้ันต้องรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบัติตาม

วตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ในระยะยาว เป็นต้น ปัจจยัทีใ่ช้ในการประเมนิ

ผลทั้งในแง่การประเมินโดยใช้ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) 

และปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) เป็นเกณฑ์ใน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ปัจจยัทางการเงนิ (Financial Metrics) ได้แก่ รายได้ ก�าไรสทุธ ิก�าไร

สุทธิต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed 

Asset) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) 

และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added - EVA) 

ฯลฯ เป็นต้น 

- ปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) ได้แก่ วิสัยทัศน์ 

ภาวะความเป็นผูน้�า การบรรลตุามแผนกลยทุธ์ การบรหิารความเสีย่ง 

การมีความสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมการบริษัทฯ การตอบสนองต่อ

ความต้องการและทศิทางของคณะกรรมการบรษิทัฯ การตดิต่อสือ่สาร 

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การขยายตลาด ฯลฯ เป็นต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ใน

ด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและในด้านการบรหิารอย่างต่อเนือ่ง โดย

กรรมการและผูบ้รหิารจะเข้าร่วมการสมัมนาและการฝึกอบรมทีจ่ดัขึน้ 

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการทุกท่านได้ผ่าน

การฝึกอบรมในหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) หรอื

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
 

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดต�าแหน่ง โดยกระบวนการสรรหาจาก

บคุคลทั้งภายในและภายนอกบรษิทัฯ โดยบรษิัทฯ มีระบบการคดัสรร 

บุคคลากรที่มีความเหมาะสมเข้ามารับต�าแหน่งกรรมการ และฝ่าย

บริหารท่ีส�าคัญ และสอดคล้องกับแผนการสืบทอดต�าแหน่ง ทั้งนี้ทุก

ต�าแหน่งจะต้องผ่านระบบการคัดสรรที่โปร่งใส และเป็นธรรม 

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายยรรยงค์ สวัสด์ิ ให้ด�ารง

ต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2552 โดยเลขานกุาร 

บรษิทัฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบทีส่�าคญั ได้แก่ ท�าหน้าทีด่�าเนนิการประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่น

ถกูต้องตามกฎหมาย จดัท�ารายงานการประชมุคณะกรรมการ รวบรวม

และเกบ็รกัษารายงานการประชมุให้ง่ายแก่การค้นหา จดัเตรยีมและจดั

ส่งหนงัสอืเชญิประชมุรวมทัง้รายงานประจ�าปีให้กบัผูถ้อืหุน้และหน่วย

งานก�ากับดูแล จัดท�าและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัด

ส่งให้แก่หน่วยงานก�ากับดูแล รวมทั้งผู้ถือหุ้นกับเผยแพร่ใน Website 

ดูแลให้บริษัทฯบริษัทย่อย กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) เป็นผู้ติดต่อประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานดังกล่าว รวม

ทั้งแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้กับตลาด

หลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้า

ท่ีให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาในการเข้ารับต�าแหน่งของกรรมการบ

รษิทัฯ รายใหม่ ตดิต่อสร้างความสมัพนัธ์กบัผูถ้อืหุน้ ท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่

กลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ส่งเสริม

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั Corporate Governance และให้ข้อมลูและ 

ผลกัดนัคณะกรรมการให้ปฏบิตัติาม รวมทัง้ให้มกีารตรวจสอบผลการ

ปฏบิตัติามข้อก�าหนดของหลกัการดงักล่าว ให้ข้อมลูและค�าแนะน�าแก่

กรรมการ และผูบ้รหิารในการจดัท�ารายงานต่างๆตามทีก่ฎหมายหรอื

กฎข้อบังคับต่างๆ ที่ก�าหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ

ความโปร่งใส เช่น การรับทราบภาระหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานการ

ถือหลักทรัพย์ฯ และดูแลการด�าเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงาน

ก�ากับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีความ

เป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับ 

มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน โดยท�าการ

ทดสอบ การประเมนิความเสีย่ง การประเมนิความเพยีงพอ และความ

มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตาม

แผนงานการตรวจสอบที่วางไว้



72

รายงานประจำาปี 2559 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

3 ศาสตราจารย์ ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบัญชี การเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบริหารความเสี่ยง 

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานความถูกต้องของ

งบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการเกี่ยวโยง การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการก�าหนด

ค่าตอบแทน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 

บรษิทัฯ และได้สอบทานเพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ สามารถปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีIFRS (International Financial 

Reporting Standards) และได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง 

รายงานทางการเงิน   ส�าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า งบการเงินได้จัด

ท�าตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิอย่างเหมาะสมตามสมควร 

ซึง่ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตได้แสดงความเหน็ต่องบการเงนิไว้แล้วในรายงานของผูส้อบบญัช ีและได้สอบทานเพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี IFRS (International Financial Reporting Standards)

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ น�าเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ โดยบรรจุเป็นวาระ

การประชุมหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

งานของฝ่ายจัดการ ซ่ึงฝ่ายจัดการได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประเมินตนเอง  พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืรายการเกีย่วโยง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการ

ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวโยง เพื่อพิจารณาว่าการท�าธุรกรรมมีรายการที่สมเหตุสมผล

และเป็นประโยชนส์ูงสดุต่อบรษิัทฯ และเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และมกีารเปิดเผย

ข้อมูลการท�ารายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน 

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ 

บรษิทัฯ ประจ�าปี 2559 รวมทัง้พจิารณาค่าตอบแทนการสอบบญัช ีเพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัต่ิอไป  

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

 นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ

 นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ

 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชีที่ท�าหน้าที่รับรองงบการเงินของบริษัทฯ  

คือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

 

การปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด�าเนินงานของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯไม่ขัดต่อกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมคีวามอสิระ รอบคอบ และแสดงความเหน็อย่างตรงไปตรงมา เพือ่ก�ากบั

ดูแล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

        

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำาปี 2559 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง

ว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ คณะกรรมการของบริษัทฯจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้น

เพื่อเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ท�าหน้าที่ในการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบ พร้อมทั้งก�าหนด

มาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหารความเสี่ยง  

(Risk Management) ที่ดีจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคง

และยั่งยืน 
 

ในปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ท�าการประชุมท้ังส้ินรวม 4 ครั้ง และได้รายงานให ้

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นล�าดับ สาระส�าคัญของการปฏิบัติงานเป็นดังนี้

1. ประเมนิความเสีย่ง และก�าหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งของแต่ละฝ่ายงาน โดยให้ครอบคลมุความเสีย่งจากปัจจยั

ภายในและภายนอกของบริษัทฯ 

2. ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพ 

3. ทบทวน แนวคิดของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน โดยพิจารณา

ปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี คู่แข่ง เป็นต้น 

4. รายงานการบรหิารความเสีย่งเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาและให้ความ

เห็นชอบในการก�าหนดแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและน�าไปปฏิบัติใช้ภายในบริษัทฯ

จากการด�าเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ พร้อมทั้ง

ประเมินเพื่อให้ทราบระดับของความเสี่ยง และก�าหนดมาตรการในการป้องกัน และบริหารความเสี่ยง จัดการความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ทั้งนี้ ได้น�าเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อก�าหนดระบบการควบคุม

ภายในที่เพียงพอ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ทั้งนี้เนื้อหา

โดยละเอียดของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว 

(ศาสตราจารย์ ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ทุกท่าน

ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2 นายประสาท  ยูนิพันธุ์  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างอิสระ ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�าหน้าที่พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ 

บริษัทฯ ซึ่งจะน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติเป็นประจ�าทุกปี และก�าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ

ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง (กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้ง 

3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน) เพื่อพิจารณา ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ นอกจากนี้

ในปี 2559 นี้ ได้ปรับปรุงแบบประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และได้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ได้ขอให้ที่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระช่วยหาข้อมลูเพือ่ใช้ประกอบการพจิารณา ทัง้นีก้รรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีในเรือ่งใดจะต้องไม่เข้า

ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น

ส�าหรับค่าตอบแทน และค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2559 นั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้

พิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวม

ถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ และประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้คงอัตราเดิมตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ประจ�าปี 2558 ได้มมีตอินมุตัไิว้แล้ว ส�าหรบัรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการชดุย่อยอืน่ได้แสดง

ไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว 

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานประจำาปี 2559 

คณะกรรมการบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม 

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ของบรษิทัฯ รวมถงึสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฎในรายงาน

ประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย 

การบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และการประมาณการที่เหมาะสมใน 

การจัดท�ารวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้จัดท�าและด�ารงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มีความ

มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิด

การทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ก�ากับดูแล 

เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ

อยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพียงพอและ 

เหมาะสม มีความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

สมนึก ไชยกุล
ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

2559 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

รายได้จากการขายและบริการ

     รายได้จากการขายสินค้ากลุ่ม MMA (HHD) 1,692,877 47.92 6,180,828 81.15 (4,487,951) (72.61)

     รายได้จากการขายสินค้ากลุ่ม MMA (others) 315,737 8.94 423,894 5.57 (108,157) (25.52)

     รายได้จากการขายสินค้ากลุ่ม IC 1,434,401 40.60 981,226 12.88 453,175 46.18

     รายได้จากการบริการ 89,834 2.54 30,821 0.40 59,013 191.47

รายได้จากการขายและบริการ 3,532,850 100.00 7,616,769 100.00 (4,083,919) (53.62)

ต้นทุนขายและบริการ 3,240,077 91.71 7,469,563 98.07 (4,229,487) (56.62)

ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 292,773 8.29 147,206 1.93 145,568 98.89

ค่าใช้จ่ายในการขาย (62,865) (1.78) (68,791) (0.90) 5,926 (8.61)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (226,080) (6.40) (162,227) (2.13) (63,853) 39.36

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน 3,828 0.11 (83,813) (1.10) 87,641 (104.57)

รายได้อื่น

     เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย  - 0.00  - 0.00  - 

     ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 41,182 1.17 25,411 0.33 15,771 62.06

     รายได้จากการจ�าหน่ายเศษซาก 15,957 0.45 18,527 0.24 (2,570) (13.87)

     อื่นๆ 8,377 0.24 9,178 0.12 (801) (8.73)

ค่าใช้จ่ายอื่น

     ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์  - 0.00 (10,384) (0.14) 10,384 (100.00)

ก�าไร/(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 69,344 1.96 (41,080) (0.54) 110,424 (268.80)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (45,086) (1.28) (22,073) (0.29) (23,012) 104.26

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24,258 0.69 (63,153) (0.83) 87,412 (138.41)

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (8,614) (0.24) 248 0.00 (8,862) (3,577.19)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 15,645 0.44 (62,906) (0.83) 78,550 (124.87)

ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ�าหน่าย 346,262 9.80 336,694 4.42 9,568 2.84

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ�าหน่าย 415,606 11.76 295,614 3.88 119,992 40.59

ค�าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) สรุปผลการด�าเนินงานและสถานะทางการเงิน ส�าหรับ ปี 2559 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เทียบกับ ผลการด�าเนินงานและสถานะทางการเงิน ส�าหรับปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังมีสาระส�าคัญ

สรุปได้ดังต่อไปนี้

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2559 เทียบกับปี 2558
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รายงานประจำาปี 2559 

ผลการการด�าเนินงานข้างต้นเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ 
ปีก่อน เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ในปี 2559 มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 

3,533 ล้านบาท ลดลง 4,084 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า หรอืคดิเป็นการ

ลดลงร้อยละ 53.6 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการลดลงของยอดขายในสินค้า

กลุ่ม MMA (Hard Disk Drive) และMMA (Other) เป็นหลัก จากการ

แข่งขันที่สูงขึ้น และความต้องการของตลาดที่ลดลง อย่างไรก็ตาม 

สินค้าในกลุ่ม IC Packaging มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 

ค�าสั่งซื้อที่เพิ่มเข้ามาทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่

ต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย รายงานต้นทุนขายและบริการในปี 2559 

จ�านวน 3,240 ล้านบาท ลดลงเป็นจ�านวน 4,229 ล้านบาท จากปีก่อน

หน้า หรอืคดิเป็นการลดลงร้อยละ 56.6 ซึง่เป็นการลดลงตามยอดขาย

ทีล่ดลง แต่ในสดัส่วนทีต่�า่กว่า ส่งผลให้อตัราก�าไรขัน้ต้นเพิม่สงูขึน้จาก

ร้อยละ 1.9 ในปี 2558 เป็น ร้อยละ 8.3 ในปี 2559 

บริษัทฯ และ บริษัทย่อยรายงานก�าไรขั้นต้น 293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 98.9 จากปีก่อนหน้าอันเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์

ใหม่ ซึ่งมีอัตราก�าไรสูงขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์เดิม และความพยายามลด

ต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

 

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จ�าหน่าย (EBITDA)
 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย รายงานก�าไร(ขาดทุน) ก่อนหัก

ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และรายการตัดจ�าหน่าย (EBITDA) 

จ�านวน 416 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119 ล้านบาทจากปี 2558 หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 40.6 ซึง่เกดิจากความสามารถในการท�าก�าไรทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ 

แม้ว่ายอดขายรวมจะลดลงก็ตาม

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีจ�านวนรวม 289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจ�านวน 58  

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1 สาเหตุหลักมาจากการตั้งส�ารอง 

ลูกหนี้การค้ารายนึง จ�านวน 55.7 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าดังกล่าว

มีการผิดนัดช�าระหนี้มาเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ดีทางบริษัทฯ ได้

ด�าเนินการเร่งติดตามเพื่อรับช�าระหนี้ดังกล่าวกลับมาและยังคงความ

เชื่อมั่นว่าจะสามารถติดตามรับช�าระหนี้ดังกล่าวกลับมาได้

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ�านวน 65.5  

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.1 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ซึ่งเกิดจากราย

ได้อ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  

41.1 ล้านบาท รายได้จากการจ�าหน่ายเศษซาก 16.0 ล้านบาท  

และอื่นๆ อีก 8.4 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2559 จ�านวน 45.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

2558 เป็นจ�านวน 23 ล้านบาท เป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีการออก

หุ้นกู้อายุ 2 ปี และมีการกู้เงินระยะยาว เพิ่มขึ้นระหว่างปี เพื่อรองรับ

การเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ส�าคัญ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 ดังต่อไปนี้

2559 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  10,894  0.31  14,994  0.44 (4,100) (27.34)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  638,978  18.29  733,794  21.35 (94,816) (12.92)

สินค้าคงเหลือ  418,426  11.98  508,308  14.79 (89,882) (17.68)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  26,318  0.75  48,974  1.43 (22,656) (46.26)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,094,617  31.34 1,306,071  38.01 (211,454) (16.19)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,354,218  67.40 2,082,428  60.60 271,791 13.05

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  44,300  1.27  47,972  1.40 (3,671) (7.65)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,398,519  68.66 2,130,400  61.99 268,119 12.59

รวมสินทรัพย์ 3,493,136  100.00 3,436,471  100.00 56,665 1.65

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  184,337  5.28  609,439  17.73 (425,102) (69.75)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  467,148  13.37  486,709  14.16 (19,561) (4.02)

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  306,354  8.77  205,648  5.98 100,707 48.97

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  6,198  0.18  4,031  0.12 2,167 53.75

รวมหนี้สินหมุนเวียน  964,037  27.60 1,305,827  38.00 (341,789) (26.17)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  214,390  6.14  341,072  9.93 (126,681) (37.14)

หุ้นกู้  497,596  14.24  -  - 497,596 -

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  46,895  1.34  43,794  1.27 3,100 7.08

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  758,881  21.72  384,866  11.20 374,015 97.18

รวมหนี้สิน 1,722,919  49.32 1,690,692  49.20 32,226 1.91

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,770,217  50.68 1,745,778  50.80 24,439 1.40

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 

เท่ากับ 3,493 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 เป็นจ�านวน 57 ล้าน

บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ จ�านวน 271 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 ซึ่งเกิดจาก

การลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในเครื่องจักรการผลิต 

อย่างไรก็ดี สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 211.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลด

ลงตามยอดขายท่ีลดลงและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีนีส้นิรวม เท่ากบั 
1,722 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 เป็นจ�านวน 32 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.91 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะยาว จ�านวน 
374 ล้านบาท โดยในระหว่างปีบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�าการออก
หุ้นกู้อายุ 2 ปี มูลค่า 500ล้านบาท เพื่อมารองรับการขยายก�าลังการ
ผลติของกลุม่ผลติภณัฑ์ IC Packaging และสายการผลติใหม่ๆ อย่างไร
กด็ใีนส่วนของหนีส้นิหมนุเวยีนนัน้ ลดลงจ�านวน 342 ล้านบาท เป็นไป
ในทศิทางเดยีวกบัการลดลงของยอดขายรวม ซึง่เป็นผลจากการลดลง
ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม MMA (HHD) เป็นหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือ
หุ้น เท่ากับ 1,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 เป็นจ�านวน 24  

ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.40 
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รายงานประจำาปี 2559 

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน (Source and Use of Fund)

2559 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

พันบาท พันบาท พันบาท %

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 404,716 (341,805) 746,521 (218.41)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (449,532) (201,230) (248,302) 123.39

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 40,717 473,617 (432,900) (91.40)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ (4,100) (69,419) 65,319 (94.09)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 14,994 84,413

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10,894 14,994

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนิน

งานในปี 2559 เป็นบวกจ�านวน 404.7 ล้านบาท เป็นผลจากความ

สามารถในการท�าก�าไรดขีึน้ อย่างไรกด็กีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรม

การลงทุนสุทธิในปี 2559 ติดลบจ�านวน 449.5 ล้านบาท เป็นผลจาก

การซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์เพิ่มขึ้น และในส่วนของกระแสเงินสดจาก

การจัดหาเงินสุทธิ เป็นบวกเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ (Financial Ratio)

อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2558 หน่วย

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.14 1.00 เท่า

2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.67 0.57 เท่า

3. ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 70.91 32.99 วัน

4. ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย 52.20 26.35 วัน

5. ระยะเวลาในการช�าระหนี้เฉลี่ย 53.73 36.62 วัน

6. วงจรเงินสด 69.39 22.71 วัน

7. อัตราก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 8.29 1.93 %

8. อัตราก�าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 11.76 3.88 %

9. อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.44 (0.83) %

10. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.97 0.97 เท่า

11. อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 2.00 (1.18) %

12. อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 0.15 (3.13) %

13. ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.02 (0.13) บาท

14. มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2.11 4.17 บาท

จ�านวนหุ้น  836,475,966  418,237,983 หุ้น

ราคาพาร์ 1.00 2.00 บาท

ข้อสังเกต :

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี / ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น = ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      

(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสด

รวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจ

สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2559 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกันของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร

ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี        

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิด

ชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ

ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนด 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพ

บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 

งบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ 

ตามทีร่ะบใุนขอ้ก�าหนดนัน้ดว้ย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี

ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ

เห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญท่ีสุดตาม

ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ            

งบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณา

ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความ

เห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก

ส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในส่วนของ

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงาน

ของขา้พเจา้ ซึง่ไดร้วมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหลา่นีด้ว้ย การ

ปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบ

สนองตอ่การประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิ

อันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบส�าหรบัแตล่ะเรือ่ง

มีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการที่มีสาระส�าคัญต่อ 

งบการเงนิ และจ�านวนรายไดท้ีบ่นัทกึในบญัชจีะสง่ผลกระทบโดยตรง

ต่อผลก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ มีลูกค้าเป็น

จ�านวนมากราย ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน และแนวโน้ม

การชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขัน

ในอุตสาหกรรม   การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น  

จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้อง

กับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบท�าความเข้าใจและเลือก

ตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทฯ ออกแบบไว้ 

• สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ

เหมาะสมของการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันระหว่าง 

บริษัทฯ กับลูกค้าและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ

•  สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปแีละ

ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

•  สอบทานใบลดหนีท้ีบ่รษิทัฯ ออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี 

•  วิ เ คราะ ห์ เป รียบเ ทียบข้ อมู ล บัญชี ร ายได้ แบบแยกย่ อย  

(Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกิดข้ึนของ 

การรบัรูร้ายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัช ีโดยเฉพาะรายการบญัชี

ที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป 
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รายงานประจำาปี 2559 

ลูกหนี้การค้า

ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่ค้างช�าระมากกว่า 12 

เดือนเป็นจ�านวน 223 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32 ของยอดรวม

ของลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอื่น การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญของลูกหนี้การค้าต้องอาศัยดลุยพินิจของฝ่ายบรหิารค่อนข้างมาก

ในการพจิารณาข้อสมมติทีใ่ช้ในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะ

เกิดขึ้นส�าหรับลูกหน้ีท่ีค้างช�าระเป็นระยะเวลานาน ซึ่งพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี้ สภาพเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม ซ่ึงอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญของลูกหนี้การค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยการ

สอบถามผูร้บัผดิชอบ และท�าความเข้าใจระบบการควบคมุทีอ่อกแบบ

ไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที่ฝ่าย

บริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้

• ท�าความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ

ลูกหนี้การค้า และสอบทานความสม�่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว 

และเหตุผลส�าหรับการรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า

แบบเฉพาะเจาะจง 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาค้างช�าระและการเคลื่อนไหว

ของลูกหนี้การค้าเพื่อระบุถึงกลุ่มลูกหนี้ที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการเก็บเงินได้

ช้ากว่าปกติ 

• สอบทานรายการการรบัช�าระหนีจ้ากลกูหนีภ้ายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ

สินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ  ตาม

ทีเ่ปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 9 ต้องอาศยัดุลยพินิจ

ของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการ 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือส�าหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือ

เสือ่มสภาพซึง่ขึน้อยูก่บัการวเิคราะห์ในรายละเอยีดเกีย่วกบัวงจรอายุ

ของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและอุตสาหกรรม 

ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของ

มูลค่าสินค้าคงเหลือ  

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ และท�าความเข้าใจระบบการควบคุม

ที่ออกแบบไว้นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของ 

ข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

สินค้าคงเหลือดังนี้  

• ท�าความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

สินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม�่าเสมอของการใช้เกณฑ์ 

ดังกล่าว และเหตุผลส�าหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า

คงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง

• วเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูระยะเวลาการถอืครองและการเคลือ่นไหว

ของสนิค้าคงเหลอืเพือ่ระบถุงึกลุม่สนิค้าทีม่ข้ีอบ่งชีว่้ามกีารหมนุเวยีน

ของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบจ�านวนเงินสุทธิท่ีกิจการได้รับจากการขาย

สินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละ

กลุ่มสินค้า 

 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ใน

รายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ

ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ 

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน

คอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญั

กับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

หรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 

สาระส�าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่า

ข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะ

ต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่

ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู ้บริหารและผู ้มีหน้าที่ในการ
ก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู ้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน 

เหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู ้บริหารพิจารณาว่า

จ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความ

สามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่

เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้

เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร

มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถ

ด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการใน

การจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 
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ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนิน

งานต่อเนื่องได้

•  ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

•  รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า 

รับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติ

งานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญ

ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการ

ควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ

และได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ

ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า

ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย

หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง

ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน�าเสนอรายงานฉบบันี้

คือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

มณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2560

ความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ

ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน

ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิ

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์

อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ 

งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้

ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

•  ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติ

หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ 

ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ี 

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิ

พลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลง

เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที ่

ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•  ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิล

ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

•  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ

กิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู ้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยว

กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างม ี

นัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง

หรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ 

ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า

ถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการเปิด

เผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป 

ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัที่
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รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  10,894,490  14,994,349  1,098,887  841,415 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8  638,977,986  733,794,131  629,027,108  737,674,875 

สินค้าคงเหลือ 9  418,426,425  508,308,234  417,005,400  506,603,133 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  26,318,106  48,974,257  26,184,050  48,902,588 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,094,617,007  1,306,070,971  1,073,315,445  1,294,022,011 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -  -  40,205,488  45,924,239 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11  2,354,218,344  2,082,427,838  2,330,379,038  2,054,261,405 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12  33,946,760  32,108,372  33,920,726  32,071,138 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 24  3,922,468  12,537,232  -  - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  6,431,188  3,326,139  6,423,881  3,319,125 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,398,518,760  2,130,399,581  2,410,929,133  2,135,575,907 

รวมสินทรัพย์  3,493,135,767  3,436,470,552  3,484,244,578  3,429,597,918 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

   สถาบันการเงิน 13  184,337,392  609,439,476  184,337,392  609,439,476 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14  467,147,961  486,708,531  438,960,847  450,298,097 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง

   ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 15  4,754,240  4,047,526  4,754,240  4,047,526 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึ่งปี 16  301,600,000  201,600,000  301,600,000  201,600,000 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  6,197,886  4,031,021  4,730,607  3,970,730 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  964,037,479  1,305,826,554  934,383,086  1,269,355,829 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 15  15,390,420  15,471,599  15,390,420  15,471,599 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึ่งปี 16  199,000,000  325,600,000  199,000,000  325,600,000 

หุ้นกู้ 17  497,596,052  -  497,596,052  - 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18  39,543,203  36,442,719  39,274,953  36,258,535 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 24  7,143,033  7,143,033  7,143,033  7,143,033 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  208,468  208,468  208,468  208,468 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  758,881,176  384,865,819  758,612,926  384,681,635 

รวมหนี้สิน  1,722,918,655  1,690,692,373  1,692,996,012  1,654,037,464 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 1,020,771,159 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1 บาท

      (2558: หุ้นสามัญ 419,582,439 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 2 บาท)

 1,020,771,159  839,164,878  1,020,771,159  839,164,878 

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

   หุ้นสามัญ 836,475,966 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1 บาท

      (2558: หุ้นสามัญ 418,237,983 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 2 บาท)

 836,475,966  836,475,966  836,475,966  836,475,966 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  927,953,033  927,953,033  927,953,033  927,953,033 

ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็น
เกณฑ์

20  8,794,425  -  8,794,425  - 

ก�าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 22  79,300,000  79,300,000  79,300,000  79,300,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)  (115,174,528)  (128,127,092)  (89,846,991)  (96,740,678)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

   ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  28,572,133  28,572,133  28,572,133  28,572,133 

   ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้น

      ในบริษัทย่อย  671,619  671,619  -  - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,766,592,648  1,744,845,659  1,791,248,566  1,775,560,454 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย  3,624,464  932,520  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,770,217,112  1,745,778,179  1,791,248,566  1,775,560,454 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  3,493,135,767  3,436,470,552  3,484,244,578  3,429,597,918 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 27  3,532,849,603  7,616,768,863  3,468,019,381  7,562,224,789

รายได้อื่น

 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  41,182,360  25,411,381  30,806,453  20,453,879 

 รายได้จากการจ�าหน่ายเศษซาก  15,956,825  18,526,994  15,956,825  18,526,994 

 อื่น ๆ  8,376,924  9,178,217  9,513,244  16,519,554 

รวมรายได้  3,598,365,712  7,669,885,455  3,524,295,903  7,617,725,216 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ  3,240,076,535  7,469,563,358  3,220,519,458  7,445,163,912 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  62,865,076  68,791,436  33,317,119  32,690,010 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  170,396,536  161,882,784  157,077,763  150,442,024 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  55,683,583  344,190  55,683,583  344,190 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์  -  10,383,847  -  - 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 10  -  -  5,718,750  30,000,000 

รวมค่าใช้จ่าย  3,529,021,730  7,710,965,615  3,472,316,673  7,658,640,136 

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่า
ใช้จ่ายภาษีเงินได้

 69,343,982  (41,080,160)  51,979,230  (40,914,920)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (45,085,543)  (22,073,119)  (45,085,543)  (22,073,119)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  24,258,439  (63,153,279)  6,893,687  (62,988,039)

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 24  (8,613,931)  247,727  -  - 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  15,644,508  (62,905,552)  6,893,687  (62,988,039)

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุน)  12,952,564  (55,301,730)  6,893,687  (62,988,039)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย (ขาดทุน)  2,691,944  (7,603,822)

 15,644,508  (62,905,552)

ก�าไรต่อหุ้น 26 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
 บริษัทฯ

0.015 (0.066) 0.008 (0.075)

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.015 (0.066) 0.008 (0.075)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี 15,644,508 (62,905,552) 6,893,687 (62,988,039)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน -

 สุทธิจากภาษีเงินได้ 21  -  16,802,400  -  16,802,400 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

18  -  (6,784,893)  -  (7,145,029)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  10,017,507  -  9,657,371 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  15,644,508  (52,888,045)  6,893,687  (53,330,668)

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุน)  12,952,564  (45,374,257)  6,893,687  (53,330,668)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย (ขาดทุน)  2,691,944  (7,513,788)

 15,644,508  (52,888,045)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี  24,258,439  (63,153,279)  6,893,687  (62,988,039)

รายการปรบักระทบก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสด
รับ (จ่าย)

 จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  346,278,379  336,694,190  341,864,468  330,865,545 

 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  55,683,583  1,039,930  55,683,583  1,039,930 

 ตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  436,813  470,589  436,813  470,589 

 ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  (1,344,294)  549,962  (2,862)  (340,712)

 ขาดทนุ (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายเครือ่งจักรและอุปกรณ์  (673,996)  4,652,435  (673,996)  4,652,435 

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน  -  -  5,718,750  30,000,000 

 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 
(โอนกลับ)

 56,871,010  (13,714,495)  56,421,618  (14,074,150)

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์  -  10,383,847  -  - 

 ตัดจ�าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์  30,478  30,748  30,478  30,748 

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  7,656,668  9,926,372  7,572,602  8,424,253 

 ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  8,794,425  -  8,794,425  - 

 ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  851,455  -  851,455  - 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  44,234,088  22,073,119  44,234,088  22,073,119 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์

 และหนี้สินด�าเนินงาน  543,077,048  308,953,418  527,825,109  320,153,718 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  44,550,825  (85,129,270)  56,501,059  (92,626,178)

 สินค้าคงเหลือ  33,010,799  75,451,841  33,176,115  76,350,625 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  22,699,419  (22,155,706)  22,761,804  (22,308,247)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (3,392,499)  (1,869,369)  (3,392,499)  (1,869,367)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (188,585,705)  (584,592,495)  (179,823,262)  (583,314,846)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,511,440  (3,772,242)  104,451  (3,721,330)

 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (4,556,184)  (6,715,186)  (4,556,184)  (5,367,287)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  448,315,143  (319,829,009)  452,596,593  (312,702,912)

 จ่ายดอกเบี้ย  (43,430,872)  (21,667,533)  (43,430,872)  (21,667,533)

 จ่ายภาษีเงินได้  (152,331)  (308,940)  (152,035)  (278,067)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  404,731,940  (341,805,482)  409,013,686  (334,648,512)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำาปี 2559 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์  (77,955,622)  (23,202,903)  (77,955,622)  (23,202,903)

ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (374,295,155)  (251,873,429)  (374,219,570)  (251,670,385)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์  2,702,231  73,846,123  2,702,231  73,846,123 

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  -  (247,500)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (449,548,546)  (201,230,209)  (449,472,961)  (201,274,665)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

 สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (425,102,084)  54,826,670  (425,102,084)  54,826,670 

ช�าระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (4,325,766)  (412,500)  (4,325,766)  (412,500)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  200,000,000  600,000,000  200,000,000  600,000,000 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (226,600,000)  (180,800,000)  (226,600,000)  (180,800,000)

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้  496,744,597  -  496,744,597  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย  -  2,500  -  - 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  40,716,747  473,616,670  40,716,747  473,614,170 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลด
ลง) สุทธิ

 (4,099,859)  (69,419,021)  257,472  (62,309,007)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  14,994,349  84,413,370  841,415  63,150,422 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  10,894,490  14,994,349  1,098,887  841,415 

 -  -  -  - 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

 รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่าย
ช�าระ

 242,719,531  77,525,921  242,719,531  77,525,921 

 รายการจ�าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้
รับช�าระ

 -  3,137,838  -  3,137,838 

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน

 4,951,301  16,596,000  4,951,301  16,596,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
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รายงานประจำาปี 2559 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

(“บรษิทัฯ”) เป็นบรษิทัมหาชนซึง่จดัตัง้และมภีมูลิ�าเนาในประเทศไทย 

โดยมีกลุ ่มครอบครัวไชยกุลเป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของ 

บริษัทฯคือการผลิตและจ�าหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ตามที ่

จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 586 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1  งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ก�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน

งบการเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้าลงวนัที ่28 

กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543

งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯใช้เป็นทางการ

ตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับ

ภาษาไทยนี้

งบการเงนินีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแต่จะได้เปิดเผย

เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2   เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก)  งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สตาร์ส 

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียก

ว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดัง

ต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2559
ร้อยละ

2558
ร้อยละ

Stars Microelectronics USA, Inc. ธุรกิจขายสินค้า สหรัฐอเมริกา 59 59

บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ที่ ใช ้ในการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือ
พลังงานทดแทนอื่นรวมท้ังผลิตและ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์หรือพลังงานทดแทนอื่น

ไทย 99 99

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด ผลติและจ�าหน่าย อาร์เอฟไอด ีแทค็ (RFID 
Tags: Radio Frequency Identification 
Tags)

ไทย 75 75

ข)  บรษิทัฯจะถอืว่ามกีารควบคมุกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืบรษิทัย่อย

ได้ หากบรษิทัฯมสิีทธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทนของกจิการ

ทีเ่ข้าไปลงทนุ และสามารถใช้อ�านาจในการสัง่การกจิกรรมทีส่่งผลกระ

ทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)  บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการ

เงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวัน

ที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง)  งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่

ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ)  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ก�าหนดให้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที่

ใช้ในการด�าเนินงาน ซึ่งรวมท้ังบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศ 
เนื่องจากธุรกรรมของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นส่วนขยายของบริษัทฯ
มากกว่าที่จะเป็นการด�าเนินงานที่เป็นเอกเทศอย่างมีนัยส�าคัญ
ฉ)  ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกัน
ที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 
ช)  ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือ
ขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ 
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวม
และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนใน

บริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
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รายงานประจำาปี 2559 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี

ปัจจุบัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวม

ถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 

มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถ้อยค�าและค�าศพัท์ การตคีวามและการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบั

ผูใ้ช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอื

ปฏิบตันิีไ้ม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ

และบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ในอนาคต

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2559) รวมถงึแนวปฏบิตัิ

ทางบัญชีฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการ

เงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัด

ให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�าและค�าศพัท์ การ

ตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรบัปรงุ และแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็น

สาระส�าคญัต่องบการเงนิเมือ่น�ามาถอืปฏบิตั ิอย่างไรกต็าม มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่มีการเปล่ียนแปลงหลักการส�าคัญ สรุปได้

ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส�าหรับการบันทึก

บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วน

ได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้อง

ใช้วธิกีารบนัทกึบญัชเีดยีวกนัส�าหรบัเงนิลงทนุแต่ละประเภทและหาก

กิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงิน

เฉพาะกจิการ กจิการต้องปรบัปรงุรายการดงักล่าวโดยวธิปีรบัย้อนหลงั

ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยอยูร่ะหว่างการประเมนิ

ผลกระทบที่อาจมีต่อ งบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือ

ปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสนิคา้

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเส่ียงและผล

ตอบแทนทีม่นียัส�าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าให้กบัผูซ้ือ้แล้ว ราย

ได้จากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบก�ากบัสนิค้าโดยไม่รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายไดค้า่บรกิาร

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความ

ส�าเร็จของงาน 

ดอกเบี้ยรบั

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผล

ตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่าย

คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มา และไม่มีข้อ

จ�ากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯ

บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ

เกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือ

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัด

มูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบ

ด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วตัถดุบิ อะไหล่และวสัดสุิน้เปลอืงแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (ตามวธิถีวั

เฉลีย่) หรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า และจะถอืเป็น

ส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง

มูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

เมือ่มกีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุ ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รบักบั

มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทนุ จะถกูบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทีต่ใีหม่ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตาม

ราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผือ่การด้อยค่าของสนิทรพัย์ (ถ้าม)ี 
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้มา หลัง

จากนั้นบริษัทฯจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคา

อิสระและบันทึกที่ดินดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งน้ีบริษัทฯ จัดให้มี

การประเมินราคาท่ีดินดังกล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี

สาระส�าคัญ
 

บริษัทฯบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินดังต่อไปนี้ 

- บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่

ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่และรบัรูจ้�านวนสะสมในบญัช ี“ส่วนเกนิทนุ

จากการตรีาคาทีด่นิ” ในส่วนของผูถ้อืหุน้ อย่างไรกต็าม หากสนิทรพัย์

นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของ

ก�าไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็น

รายได้ไม่เกินจ�านวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว

- บริษัทฯรับรู้ราคาตามบัญชีของที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ใน

ส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ อย่างไรกต็าม หากสนิทรพัย์นัน้เคยมกีารตี

ราคาเพิม่ข้ึนและยังมยีอดคงค้างของบญัช ี“ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคา

ทีด่นิ” อยูใ่นส่วนของผูถ้อืหุน้ ส่วนทีล่ดลงจากการตรีาคาใหม่จะถกูรบั

รูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ในจ�านวนทีไ่ม่เกนิยอดคงเหลอืของบญัชี 

“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ์ค�านวณจากราคาทนุของสนิทรพัย์

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้ 

อาคาร  20 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร 10 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 5 และ 10 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง

บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อ

จ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือ

ขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ จะรบัรูใ้นส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ

เมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7  ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต

สินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือ

ขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้น

จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืม

อืน่ถอืเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ต้นทนุการกูย้มืประกอบด้วย

ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บรษิทัฯตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์จ�ากดั

อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะ

ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์

นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและ

วิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่าง

น้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดของบริษัทฯ คือ 

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการ

ท่ีมีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม 

และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ 

กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอ�านาจในการวางแผนและ

ควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการ

เงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรม

ของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่าย

ตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า

หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย

จ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 

สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ

การใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่าถือเป็นสัญญา

เช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของ

สัญญาเช่า
 
4.11 เงินตราต่างประเทศ

บรษิทัฯแสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสกลุเงนิ

บาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ

ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้

ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
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แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง

อยู่ในสกลุเงนิตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลก

เปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ก�าไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นได้รวม

อยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าการ

ประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี

ตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดัง

กล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อย

ค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ทั้งน้ีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการ

ใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วน

ของก�าไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินซ่ึงใช้วิธีการตีราคาใหม่

และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของ ผู้ถือหุ้น 

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วน

เกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็น

ว่าผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทีร่บัรูใ้นงวดก่อนได้หมดไป

หรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่

รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช้ก�าหนด

มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อย

ค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับ

รายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าต้องไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชทีีค่วร

จะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

ในงวดก่อนๆ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุ

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ทนัท ีเว้นแต่สนิทรพัย์นัน้แสดงด้วยราคาทีต่ใีหม่ การกลบัรายการส่วน

ทีเ่กนิกว่ามลูค่าตามบญัชทีีค่วรจะเป็นถอืเป็นการตรีาคาสนิทรพัย์เพิม่

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงนิ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยง

ชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทฯและ

บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินท่ี

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็น

ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่

พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทฯและบริษัท

ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก

งานส�าหรับพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลัง

ออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ

ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการ

ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนั

ภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับ

รู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเม่ือ

ภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และ

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสีย

ทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และบรษิทัฯ

และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อ

ถือ 

4.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณท์ที่ช�าระด้วยตราสารทุน

บริษัทฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจาก

พนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึก

เป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่

ก�าหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ใน ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดัง

กล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่า รวมทั้งสมมติฐาน

ต่าง ๆ  ทีเ่หมาะสม เช่น อายขุองสทิธซิือ้หุน้ ความผนัผวนของราคาหุน้ 

อัตราเงินปันผล และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง เป็นต้น

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่า

จะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทาง

ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตก

ต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ ณ วนัสิน้

รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่กีย่วข้อง

นั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผล

แตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผล

ขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ

ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง

ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ

ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�า

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไป

ยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการทีไ่ด้บนัทกึ

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.17  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีต้ามสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถกู

แปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก�าไร

ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวจะ

ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้น

จากการท�าสัญญาจะถกูตดัจ�าหน่ายด้วยวธิเีส้นตรงตามอายขุองสญัญา

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์

หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าว

เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมใน

ตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขาย

ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้

สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง

ส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหา

ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อย

จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะ

สมกับ แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่

เกีย่วข้องกบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีจ่ะวดัมลูค่ายตุธิรรมนัน้ให้มากทีส่ดุ 

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์และหนี้สินใน งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตาม

ประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่าง

เดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมลูอืน่ทีส่ามารถสงัเกตได้ของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิ ไม่

ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแส

เงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมิน

ความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

5. การใช้ดลุยพนิิจและประมาณการทางบัญชทีีส่�าคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่าย

บริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความ

ไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ง

ผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดง

ในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป

จากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่

ส�าคัญ มีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็น

ต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จาก

ลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค�านงึถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายขุอง

หนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของ

สินค้าคงเหลือ โดยจ�านวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือ

พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

และค�านึงถึงการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ และสภาพเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาดว่า

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ใน

การนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์

รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บรษิทัฯจะตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย เมือ่มลูค่า

ยตุธิรรมของเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญัและเป็นระยะ

เวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุน

ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น

จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายการธรุกจิทีส่�าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการ

ค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2559 2558 2559 2559

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้าและบริการ - - 1,100 856 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ - - - 4 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินค้าและบริการ - - 2 - ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้อื่น - - 1 12 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่านายหน้า - - 13 1 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้าและบริการ 9 11 9 11 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

บริษัทย่อย - - 227,489 125,618

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 1,014 1,822 1,014 1,822

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,014 1,822 228,503 127,440

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

บริษัทย่อย - - 2,005 1,905

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 2,005 1,905

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย - - 400 1,942

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 400 1,942

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)

บริษัทย่อย - - 1,156 1,223

รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,156 1,223
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผู้บริหารดัง

ต่อไปนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 32 30 23 25

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2 3 2 3

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างงาน 1 - 1 -

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

(หมายเหตุ 20) 5 - 5 -

รวม 40 33 31 28

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินสด 132 120 110 100

เงินฝากธนาคาร 10,762 9,874 989 741

ตั๋วแลกเงิน - 5,000 - -

รวม 10,894 14,994 1,099 841

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.050 ถึง 0.375 ต่อปี (2558: เงินฝากออมทรัพย์และตั๋วแลกเงิน

มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.50 ต่อปี)
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ  

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 1,014 1,142 207,253 109,520

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน - - 20,581 17,219

3 - 6 เดือน - - 314 21

6 - 12 เดือน - 680 355 680

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,014 1,822 228,503 127,440

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ - 181,618 - 181,618

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 245,177 204,764 124,789 139,402

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 132,421 115,173 15,940 59,389

3 - 6 เดือน 81,644 33,298 80,960 32,356

6 - 12 เดือน 10,413 196,190 10,413 196,190

มากกว่า 12 เดือน 222,734 - 222,734 -

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 692,389 731,043 454,836 608,955

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (56,908) (1,225) (56,908) (1,225)

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 635,481 729,818 397,928 607,730

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 636,495 731,640 626,431 735,170

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 2,005 1,905

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,483 2,154 591 600

รวมลูกหนี้อื่น 2,483 2,154 2,596 2,505

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 638,978 733,794 629,027 737,675

ยอดคงค้างของลกูหนีก้ารค้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ได้รวมลกูหนีก้ารค้าจ�านวนเงนิรวมประมาณ 251 ล้านบาท ซึง่น�าไปขายลดแก่สถาบนั

การเงิน โดยสถาบันการเงินดังกล่าวมีสิทธิไล่เบี้ย
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9. สินค้าคงเหลือ

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

ราคาทุน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินค้าส�าเร็จรูป 112,704 156,237 (58,752) (1,430) 53,952 154,807

สินค้าระหว่างผลิต 80,670 81,267 (2,313) (4,515) 78,357 76,752

วัตถุดิบ 251,172 258,749 (3,325) (2,359) 247,847 256,390

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 39,462 20,766 (1,192) (407) 38,270 20,359

รวม 484,008 517,019 (65,582) (8,711) 418,426 508,308

 

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

ราคาทุน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินค้าส�าเร็จรูป 112,188 155,525 (58,467) (1,161) 53,721 154,364

สินค้าระหว่างผลิต 79,310 80,267 (1,558) (4,128) 77,752 76,139

วัตถุดิบ 250,536 258,113 (3,260) (2,359) 247,276 255,754

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 39,448 20,753 (1,192) (407) 38,256 20,346

รวม 481,482 514,658 (64,477) (8,055) 417,005 506,603

 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�านวน 57 ล้านบาท 

(เฉพาะบริษัทฯ: 56 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

ในระหว่างปี 2558 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกีารกลบัรายการปรบัลดมลูค่าสนิค้าคงเหลอืเป็นจ�านวน 14 ล้านบาท (เฉพาะบรษิทัฯ: 14 ล้านบาท) 

โดยน�าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท

ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชีตาม

วิธีราคาทุน

2559 2558
2559

(ร้อยละ)

2558

(ร้อยละ)

2559

(ร้อยละ)

2558

(ร้อยละ)

Stars Microelectronics USA, Inc. 20,000 20,000 59 59 429 429

(เหรียญสหรัฐฯ)

บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 500,000 500,000 99 99 495 495

(บาท)

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด 100,000,000 100,000,000 75 75 75,000 75,000

(บาท)

75,924 75,924

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (35,719) (30,000)

40,205 45,924

ในปี 2558 บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่า

หุ้นเพิ่มอีก 0.25 ล้านบาท (ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ดังกล่าว) บริษัทฯได้ช�าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วในเดือนกรกฎาคม 2558 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัเงนิลงทนุใน

บริษัทดังกล่าวที่ยังไม่ได้เรียกช�าระเป็นจ�านวนเงินประมาณ 0.5 ล้าน

บาท (2558: 0.5 ล้านบาท)

สญัญาร่วมลงทนุในบรษิทั เอสเอส อาร์เอฟไอด ีจ�ากดั ระหว่างบรษิทัฯ

กบับรษิทัผูร่้วมลงทนุ และสญัญาร่วมธรุกจิทีเ่กีย่วข้องได้ระบขุ้อจ�ากดั

บางประการในการผลิต จ�าหน่าย และอาณาเขตในการจ�าหน่าย อาร์

เอฟไอดี แท็ค การผลิต ซื้อและจ�าหน่ายเคร่ืองจักรที่เก่ียวข้อง และ

การน�าหุ้นที่บริษัทฯ ถือในบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด ไป

จ�าหน่าย จ�าน�าหรือก่อภาระผูกพัน

นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด 

ได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตอาร์เอฟไอดี แท็ค 

และการพัฒนาและจัดหาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องจากบริษัทผู้ร่วมลงทุน

ดังกล่าว โดยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราท่ีระบุในสัญญาซึ่ง

ค�านวณจากรายได้จากการขายสนิค้าของบรษิทัย่อยดงักล่าวเป็นระยะ

เวลา 5 ปี (สิ้นสุดในปี 2561)

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษัทฯมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของ

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยจ�านวน 6 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามล�าดบั 

เพือ่ให้มลูค่าสทุธขิองเงนิลงทนุดงักล่าวสะท้อนถงึมลูค่าทีบ่รษิทัฯคาด

ว่าจะได้รับคืนจากการลงทุน บริษัทฯพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืนจากการลงทุนในบริษัทย่อยจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดย

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิง

จากประมาณการทางการเงนิซึง่ได้รบัอนมุตัจิากฝ่ายบรหิาร ประมาณ

การกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี และมีข้อสมมติที่

ส�าคัญเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตราคิดลด
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ซึ่ง

แสดงมูลค่า

ตามราคาที่ตี

ใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดิน
อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร

เครื่องจักร

และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง

และติดตั้ง

รวม

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่

1 มกราคม 2558 70,010 822,053 2,733,221 15,993 19,734 3,661,011

ตีราคาเพิ่มขึ้น 21,003 - - - - 21,003

ซื้อเพิ่ม - 7,351 46,181 - 282,200 335,732

จ�าหน่าย - - (460,650) - - (460,650)

ตัดจ�าหน่าย - - (4,672) - - (4,672)

โอนระหว่างบัญชี - 46,676 66,319 - (112,995) -

31 ธันวาคม 2558 91,013 876,080 2,380,399 15,993 188,939 3,552,424

ซื้อเพิ่ม - 1,935 75,463 7,653 530,475 615,526

จ�าหน่าย - - (5,336) - - (5,336)

ตัดจ�าหน่าย - - (5,488) - - (5,488)

โอนระหว่างบัญชี - 33,190 444,535 - (477,725) -

31 ธันวาคม 2559 91,013 911,205 2,889,573 23,646 241,689 4,157,126
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ซึ่ง

แสดงมูลค่า

ตามราคาที่ตี

ใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เครื่องจักร

และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง

รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2558 - 320,111 1,178,749 11,548 - 1,510,408

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 69,920 261,526 1,413 - 332,859

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - (379,014) - - (379,014)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย - - (4,641) - - (4,641)

31 ธันวาคม 2558 - 390,031 1,056,620 12,961 - 1,459,612

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 73,100 266,926 1,652 - 341,678

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - (3,308) - - (3,308)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย - - (5,458) - - (5,458)

31 ธันวาคม 2559 - 463,131 1,314,780 14,613 - 1,792,524

ค่าเผื่อการด้อยค่า

1 มกราคม 2558 - - - - - -

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 10,384 - - 10,384

31 ธันวาคม 2558 - - 10,384 - - 10,384

31 ธันวาคม 2559 - - 10,384 - - 10,384

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2558 91,013 486,049 1,313,395 3,032 188,939 2,082,428

31 ธันวาคม 2559 91,013 448,074 1,564,409 9,033 241,689 2,354,218

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2558 (327 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 332,859

2559 (336 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 341,678
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(หน่วย: พันบาท)

งบเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ซึ่ง

แสดงมูลค่า

ตามราคาที่ตี

ใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดิน
อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร

เครื่องจักรและ

อุปกรณ์
ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่

1 มกราคม 2558 70,010 822,053 2,678,941 15,993 19,589 3,606,586

ตีราคาเพิ่มขึ้น 21,003 - - - - 21,003

ซื้อเพิ่ม - 7,351 46,147 - 282,039 335,537

จ�าหน่าย - - (460,650) - - (460,650)

ตัดจ�าหน่าย - - (4,672) - - (4,672)

โอนระหว่างบัญชี - 46,676 66,013 - (112,689) -

31 ธันวาคม 2558 91,013 876,080 2,325,779 15,993 188,939 3,497,804

ซื้อเพิ่ม - 1,935 75,387 7,653 530,475 615,450

จ�าหน่าย - - (5,336) - - (5,336)

ตัดจ�าหน่าย - - (5,488) - - (5,488)

โอนระหว่างบัญชี - 33,190 444,535 - (477,725) -

31 ธันวาคม 2559 91,013 911,205 2,834,877 23,646 241,689 4,102,430
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งบเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ซึ่ง

แสดงมูลค่า

ตามราคาที่ตี

ใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เครื่องจักร

และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง

รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2558 - 320,111 1,168,499 11,548 - 1,500,158

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 69,920 255,707 1,413 - 327,040

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - (379,014) - - (379,014)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย - - (4,641) - - (4,641)

31 ธันวาคม 2558 - 390,031 1,040,551 12,961 - 1,443,543

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 73,100 262,522 1,652 - 337,274

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - (3,308) - - (3,308)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย - - (5,458) - - (5,458)

31 ธันวาคม 2559 - 463,131 1,294,307 14,613 - 1,772,051

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2558 91,013 486,049 1,285,228 3,032 188,939 2,054,261

31 ธันวาคม 2559 91,013 448,074 1,540,570 9,033 241,689 2,330,379

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2558 (321 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 327,040

2559 (331 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 337,274

 
บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินเพื่อแสดงมูลค่าที่ดินตาม

ราคาทีต่ใีหม่ ท�าให้มส่ีวนเกนิทนุจากการตรีาคาทีด่นิซึง่ได้บนัทกึไว้ใน

ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน (หมายเหตุ 21) ในปี 2558 

บรษิทัฯได้จดัให้มกีารประเมนิราคาทีด่นิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ โดย

ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

หากบริษัทฯแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิ

ตามบญัช ีณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จะเท่ากบั 55 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเครื่องจักรและ

ยานพาหนะ ซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตาม

บัญชีเป็นจ�านวน 24 ล้านบาท (2558: 20 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีเครื่องจักรและอุปกรณ์จ�านวน

หนึง่ซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู ่มลูค่าตามบญัชก่ีอน

หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมี

จ�านวนประมาณ 337 ล้านบาท (2558: 188 ล้านบาท) 

สญัญาวงเงนิสนิเชือ่ทีบ่รษิทัฯท�ากบัสถาบนัการเงนิได้ระบเุงือ่นไขบาง

ประการ คือ บริษัทฯจะไม่กระท�าการใด ๆ อันจะท�าให้สถาบันการเงิน

ได้รบัสทิธด้ิอยกว่าเจ้าหนีอ้ืน่ของบรษิทัฯ (Pari-Passu) และบรษิทัฯจะ

ไม่น�าที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรไปก่อภาระผูกพันใด ๆ
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

1 มกราคม 2558 39,485 39,438

ซื้อเพิ่ม 10,263 10,255

31 ธันวาคม 2558 49,748 49,693

ซื้อเพิ่ม 6,440 6,440

31 ธันวาคม 2559 56,188 56,133

การตัดจ�าหน่าย

1 มกราคม 2558 13,805 13,796

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 3,835 3,826

31 ธันวาคม 2558 17,640 17,622

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 4,601 4,590

31 ธันวาคม 2559 22,241 22,212

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2558 32,108 32,071

31 ธันวาคม 2559 33,947 33,921

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)
งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - MOR - MOR ลบ 0.5 - 23,438

ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 2.20 - 3.75 - 230,000

ทรัสต์รีซีท 2.10 - 2.75 2.10 - 3.00 184,337 266,001

แพ็คกิ้งเครดิต - 2.14 - 90,000

รวม 184,337 609,439

สัญญาวงเงินสินเชื่อข้างต้นได้ระบุเงื่อนไขบางประการ คือ บริษัทฯจะไม่กระท�าการใด ๆ อันจะท�าให้สถาบันการเงินได้รับสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้

อื่นของบริษัทฯ (Pari-Passu) และบริษัทฯจะไม่น�าที่ดิน อาคารและเครื่องจักรไปก่อภาระผูกพันใด ๆ
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14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 168,647 353,098 139,575 315,867

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,156 1,223

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 39,809 38,964 39,796 38,961

เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร 246,025 78,351 246,025 78,351

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12,667 16,296 12,409 15,896

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 467,148 486,709 438,961 450,298

 

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 22,954 23,024

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (2,810) (3,505)

รวม 20,144 19,519

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (4,754) (4,048)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 15,390 15,471

บริษัทฯได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งและบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อเช่าเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการด�าเนินงานของกิจการ

โดยมกี�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดอืน อายขุองสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 2 ถงึ 6 ปี และสญัญาเช่าการเงนิมอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้

จริงระหว่างร้อยละ 4.89 ถึง 9.45 ต่อปี (2558: ร้อยละ 5.21 ถึง 9.45 ต่อปี)

บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�า่ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 5,807 17,147 - 22,954

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (1,053) (1,757) - (2,810)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 4,754 15,390 - 20,144

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 5,163 14,857 3,004 23,024

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (1,115) (2,300) (90) (3,505)

มลูค่าปัจจุบนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ที่ตอ้งจา่ยทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 4,048 12,557 2,914 19,519
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16. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การช�าระคืน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

1 THBFIX 1M(1) + 2.5% ต่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดอืนเริม่ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 

2558 เป็นต้นไป

198,400 332,800

2 THBFIX 1M(1) + 2.5% ต่อปี ช�าระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 

2558 เป็นต้นไป

127,200 194,400

3 THBFIX 1M(1) + 2.5% ต่อปี ช�าระคนืเป็นรายไตรมาสเริม่ตัง้แต่เดอืนตลุาคม 

2559 เป็นต้นไป

175,000 -

รวม 500,600 527,200

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (301,600) (201,600)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 199,000 325,600

(1) THBFIX 1M หมายถึง Thai Baht Interest Rate Fixing ส�าหรับช่วงระยะเวลา 1 เดือน

ในปี 2558 บริษัทฯได้ท�าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารใน

ประเทศแห่งหน่ึงในวงเงิน 600 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วท้ังจ�านวน) 

เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน และใช้ในการก่อสร้างโรงงานรวมถึง

ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร และเฟอร์นิเจอร์โรงงาน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิด

ดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX 1M บวกร้อยละ 2.5 ต่อปี และมีก�าหนด

ช�าระคนืเป็นรายเดอืนเป็นระยะเวลา 36 เดอืน (สิน้สดุในเดอืนมถินุายน

และพฤศจิกายน 2561)

ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯได้ท�าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับ

ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงิน 200 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้ง

จ�านวน) เพื่อใช้ในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เงินกู้ยืมดังกล่าวคิด

ดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX 1M บวกร้อยละ 2.5 ต่อปี และมีก�าหนด

ช�าระคืนเป็นรายไตรมาสเป็นระยะเวลา 24 เดือน (ส้ินสุดในเดือน

กรกฎาคม 2561) 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบริษัทฯจะไม่กระท�าการใด ๆ อันจะท�าให้

ธนาคารได้รับสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ (Pari-Passu) และ

บริษัทฯจะต้องไม่น�าที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรไปก่อภาระผูกพันใด 

ๆ นอกจากนี้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ 

เช่น การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนสภาพ

คล่อง และอตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนี ้ข้อจ�ากดัในการโอน

สนิทรพัย์ การก่อภาระหนีส้นิ การเปลีย่นแปลงโครงสร้างผูถ้อืหุน้ใหญ่

หรือโครงสร้างผู้บริหาร เป็นต้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หุ้นกู้ออก ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 500,000

หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (2,404)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 497,596

17. หุ้นกู้

เมือ่วันท่ี 26 เมษายน 2559 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯได้มมีติ

อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และ

มอีายไุม่เกนิ 10 ปี ต่อมาเมือ่วนัที ่16 มถินุายน 2559 บรษิทัฯ ได้ออก

และเสนอขายหุน้กูค้รัง้ที ่1/2559 จ�านวน 500,000 หน่วย มลูค่าทีต่รา

ไว้หุน้ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงนิ 500 ล้านบาท โดยเป็นหุน้กูช้นดิระบุ

ชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

กู ้ทัง้นี ้หุน้กูม้อีาย ุ2 ปีนบัจากวนัออกหุน้กูแ้ละครบก�าหนดไถ่ถอนทัง้

จ�านวนในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.10 

ต่อปี (อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิร้อยละ 5.44 ต่อปี) โดยจ่ายช�าระดอกเบีย้

ทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ 

ภายใต้ข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือ

หุ้นกู้ บริษัทฯมีข้อจ�ากัดที่ต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขบางประการ เช่น  

ข้อจ�ากดัในการใช้สนิทรพัย์ การด�ารงอตัราส่วนของหนีส้นิต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้น เป็นต้น
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18. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 36,443 26,447 36,258 26,056

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 6,560 4,893 6,482 4,637

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,096 1,395 1,091 1,378

ต้นทุนบริการในอดีตและผลก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายช�าระผลประโยชน์ - 3,638 - 2,409

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ - (657) - (657)

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน - 5,389 - 5,374

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 2,053 - 2,428

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (4,556) (6,715) (4,556) (5,367)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 39,543 36,443 39,275 36,258

 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ต้นทุนขายและบริการ 3,208 4,125 3,208 4,125

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 4,448 5,801 4,365 4,299

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 7,656 9,926 7,573 8,424

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ 0.2 ล้านบาท (เฉพาะ

กิจการ: จ�านวน 0.2 ล้านบาท) (2558: จ�านวน 2 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: จ�านวน 2 ล้านบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลีย่ถว่งน�้าหนักในการจา่ยช�าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานของบรษิัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 

17 ปี (เฉพาะกิจการ: 17 ปี) (2558: 18 ปี เฉพาะกิจการ: 18 ปี)
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สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

อัตราคิดลด 3.2 3.2 3.2 3.2

อัตราการขึ้นเงินเดือน 3.5 - 10.0 3.5 - 10.0 3.5 - 10.0 3.5 - 10.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 0.0 - 25.0 0.0 - 25.0 0.0 - 25.0 0.0 - 25.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (5) 6 (5) 6

อัตราการขึ้นเงินเดือน 6 (5) 6 (5)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (6) 2 (6) 2

 

 (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (5) 5 (5) 5

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5 (5) 5 (5)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (5) 2 (5) 2
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20. ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

ก) ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 (SMT-W1) จ�านวน 167,295,193 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ

หุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ (SMT-W1) มีดังนี้

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ - 3 ปีนับจากวันที่ออกเสนอขาย

อัตราการใช้สิทธิ - ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ - 8 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ - วนัท�าการสดุท้ายของเดอืนมนีาคม มถินุายน กนัยายน และธนัวาคมของแต่ละปีตลอดอายขุองใบส�าคญัแสดง

สิทธิ ส�าหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ

19. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มี

มติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

ก) เปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 2 บาท 

จ�านวน 419,582,439 หุน้ เป็นหุน้ละ 1 บาท จ�านวน 839,164,878 หุน้ 

ข) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจ�านวน 839,164,878 บาท 

(หุ้นสามัญ 839,164,878 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุน

จดทะเบียนจ�านวน 836,475,966 บาท (หุ้นสามัญ 836,475,966 

หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท)โดยการลดหุ้นจดทะเบียนจ�านวน 

2,688,912 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท ซึง่เป็นหุน้จดทะเบยีนส่วน

ทีไ่ม่มกีารใช้สิทธใินการซือ้ตามใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัขอ

งบริษัทฯครั้งที่ 1 (SMT-WA) ที่ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานขอ

งบริษัทฯที่หมดอายุลงในเดือนพฤษภาคม 2557

ค) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจ�านวน 836,475,966 บาท 

(หุ้นสามัญ 836,475,966 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 

1,020,771,159 บาท (หุ้นสามัญ 1,020,771,159 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 184,295,193 หุ้น 

มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบ

รษิทัฯตามมตกิารออกใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ

ครั้งที่ 1 (SMT-W1) จ�านวน 167,295,193 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสดัส่วนการถอืหุน้ และใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบ

ริษัทฯครั้งที่ 2 (SMT-WB) จ�านวน 17,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ

และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

บรษิทัฯได้จดทะเบยีนการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว้ของหุน้สามญั 

การลดทุนและเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์

แล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 12 พฤษภาคม 2559 และ 13 

พฤษภาคม 2559 ตามล�าดับ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

SMT-W1 จ�านวน 167,295,007 หน่วย โดยก�าหนดวนัใช้สทิธคิรัง้แรก

คือวันที่ 30 กันยายน 2559 และก�าหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 

28 มิถุนายน 2562 และบริษัทฯจะด�าเนินการยกเลิกใบส�าคัญแสดง

สิทธิ SMT-W1 ที่คงเหลือจ�านวน 186 หน่วย 

ในระหว่างปี 2559 ไม่มีการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-W1

ข) ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 2 

(SMT-WB) จ�านวน 17,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือ

พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน

ของบริษัทฯโดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้ท่ีจะได้รับการ

จัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

ณ วันที่มีการจัดสรร ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็น

ผู้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบ

ริษัทฯแต่ละราย และคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ โดยการ

จัดสรรพิจารณาจากอายุงาน ต�าแหน่งงาน ประสบการณ์ และความ

ส�าคญัต่อองค์กร รวมถงึประสทิธภิาพและความสามารถในการท�างาน

ตามความเหมาะสม 
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ใบส�าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวเป็นชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและไม่สามารถเปลีย่นมอืได้ ยกเว้นเป็นการโอนทางมรดก มอีาย ุ3 ปีนบัจากวนัทีอ่อกเสนอขาย 

(วันที่ 30 มิถุนายน 2559) และสามารถใช้สิทธิได้ ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท�าการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิ ส�าหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 28 มิถุนายน 2562)

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (SMT-WB) มีอัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ข้อจ�ากัดการใช้สิทธิ และมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วันที่ให้สิทธิดังนี้

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ปีที่ 1 (ครั้งที่ 1 และ 2) ปีที่ 2 (ครั้งที่ 3 และ 4) ปีที่ 3 (ครั้งที่ 5 และ 6)

อัตราการใช้สิทธิ*
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้น

สามัญได้ 1 หุ้น

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้น

สามัญได้ 1 หุ้น

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้น

สามัญได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ* 7.20 บาท โดยสามารถใช้สิทธิได้ต่อ

เมือ่ราคาปิดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

ณ วันใดวันหนึ่งในช่วง 30 วันก่อนวัน

แจ้งความจ�านงการใช้สทิธใินแต่ละครัง้

ไม่ต�า่กว่า 9 บาท

8 บาท โดยสามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อ

ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ 

วนัใดวนัหนึง่ในช่วง 30 วนัก่อนวนัแจ้ง

ความจ�านงการใช้สิทธิในแต่ละครั้งไม่

ต�่ากว่า 10.70 บาท

8.70 บาท โดยสามารถใช้สิทธิได้ต่อ

เมือ่ราคาปิดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

ณ วันใดวันหนึ่งในช่วง 30 วันก่อนวัน

แจ้งความจ�านงการใช้สทิธใินแต่ละครัง้

ไม่ ต�่ากว่า 12.50 บาท

ข้อจ�ากัดการใช้สิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 35 

ของใบส�าคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีแ่ต่ละ

คนได้รับการจัดสรรจากบริษัทฯ

สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน ร้อยละ 35 

ของใบส�าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่

แต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัทฯ 

(สามารถใช้สิทธิสะสมรวม ไม่เกิน

ร้อยละ 70 ของใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ทั้งหมด)

สามารถใช้สิทธิในส่วนที่เหลือทั้งหมด

ได้ (สามารถใช้สิทธิสะสมรวมได้

ร้อยละ 100 ของใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ทั้งหมด)

มูลค่ายุติธรรมโดย

ประมาณ ณ วันที่ให้

สิทธขิองสิทธซ้ืิอ หุ้น

แต่ละสิทธิ

0.971 บาท 0.809 บาท 0.809 บาท

* อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วันที่ให้สิทธิของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิ

ค�านวณโดยใช้แบบจ�าลองการก�าหนดราคาสิทธิตามสูตรของ Black 

Scholes ข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลอง ได้แก่ ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ณ วันที่ให้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 6.75 บาท ราคาใช้สิทธิ 7.20 - 8.70 บาท 

ราคาของหุ้นสามัญของบริษัทฯตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ (Knock-in 

price) 9.00 - 12.50 บาท ความผันผวนของราคาหุ้นที่คาดหวังร้อย

ละ 42.90 ต่อปี อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่คาดหวังร้อยละ 40 ของ

ก�าไรสุทธิ อายุของสิทธิซื้อหุ้น 3 ปี 2 เดือน และอัตราดอกเบี้ยปลอด

ความเสี่ยงร้อยละ 1.37 - 1.42 ต่อปี

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายส�าหรับโครงการใบส�าคัญ

แสดงสิทธิดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ 9 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู้ “ส�ารองส่วนทุนจากการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจ�านวนเดียวกัน

ในระหว่างปี 2559 ไม่มีการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ SMT-WB

ค) จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 2 

(SMT-WB) ให้แก่กรรมการ และ/หรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีไ่ด้รบัการ

จดัสรรเกนิกว่าร้อยละ 5 ของใบส�าคญัแสดงสทิธทิัง้หมด ทีอ่อกในครัง้นี้
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21. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ยอดคงเหลือต้นปี 28,572 11,770

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มขึ้น - สุทธิจากภาษีเงินได้ - 16,802

ยอดคงเหลือปลายปี 28,572 28,572

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไม่สามารถน�ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น เงินปันผลได้

22. ส�ารองตามกฎหมาย
 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น

ทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

10 ของ ทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 525,868 475,974 473,633 429,598

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 346,279 336,694 341,864 330,866

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 2,254,447 6,711,318 2,253,315 6,710,982

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและ งานระหว่างท�า 44,130 (86,713) 44,294 (85,753)

24. ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 28 29 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ

การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 8,586 (277) - -

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน งบก�าไรขาดทุน 8,614 (248) - -
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จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุป

ได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�าไร จากการตีราคาที่ดิน - 4,201 - 4,201

- 4,201 - 4,201

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล 24,258 (63,153) 6,894 (62,988)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 8.84%, 20%, 

34%

8.84%, 20%, 

34%

20% 20%

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 8,100 (23,009) 1,379 (17,023)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึกในระหว่างปี 

เนื่องจากอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ

35,582 22,119 33,791 16,583

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึกในปีก่อนแต่มาใช้

ในปีปัจจุบัน - ขาดทุนทางภาษี

- (1,116) - (1,116)

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25) (35,191) - (35,191) -

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 42 1,753 40 1,572

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (19) (16) (19) (16)

อื่น ๆ 100 21 - -

รวม (35,068) 1,758 (35,170) 1,556

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ที่แสดง อยู่ในงบก�าไรขาดทุน 8,614 (248) - -
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้* 3,922 12,537 - -

รวม 3,922 12,537 - -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 7,143 7,143 7,143 7,143

รวม 7,143 7,143 7,143 7,143

 

*รวมผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจ�านวน 29,095 บาท (2558: ก�าไร 1,071,601 

บาท) จากการแปลงค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายการผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษแีละขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้จ�านวน 1,255 ล้าน

บาท (2558: 1,072 ล้านบาท) (เฉพาะกิจการ: 1,183 ล้านบาท (2558: 1,007 ล้านบาท) ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจไม่มกี�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�า

ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจ�านวนเงิน 1,047 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2570
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รายได้ของบริษัทฯส�าหรับปีจ�าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายในประเทศ 1,970,725 6,232,374 1,913 215,009 1,972,638 6,447,383

รายได้จากการส่งออกทางตรง 1,230,646 925,011 264,735 189,831 1,495,381 1,114,842

รวมรายได้จากการขาย 3,201,371 7,157,385 266,648 404,840 3,468,019 7,562,225

รายได้ของบริษัทย่อย (บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด) ส�าหรับปีจ�าแนกตามกิจการส่งเสริม การลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายในประเทศ - 328 1,547 - 1,547 328

รายได้จากการส่งออกทางตรง - 600 - - - 600

รวมรายได้จากการขาย - 928 1,547 - 1,547 928

26. ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) 

ส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

อ่ืน) ด้วยจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่าง

ปี

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับ

ปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ด้วยผลรวมของจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก ที่ออกอยู่ใน

ระหว่างปีกับจ�านวนถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจ

ต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ 

โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวด หรือณ วัน

ออกหุ้นสามัญเทียบเท่า 

นอกจากนี้ ในการค�านวณก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไร 

(ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดได้ปรับจ�านวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระ

ทบของการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว้ของหุน้สามญัจากหุน้ละ 2 บาท 

เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 

19 ก) และก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้

ปรบัลดของปีก่อนได้ถกูค�านวณใหม่ โดยถอืเสมอืนว่าการเปลีย่นแปลง

มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้ได้เกดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ต้นของงวดแรกทีเ่สนอรายงาน
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการค�านวณได้ดังนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (พันบาท) 12,953 (55,302) 6,894 (62,988)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนัก (พันหุ้น) 836,476 836,476 836,476 836,476

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.015 (0.066) 0.008 (0.075)

ไม่มีการแสดงการค�านวณก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดในงบการเงิน

ส�าหรับปี 2559 เนื่องจาก

- ไม่มีผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดที่เกิดจากใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญของบริษัทฯจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม 

(SMT-W1) เน่ืองจากราคาใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

- ไม่มีผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดท่ีเกิดจากใบส�าคัญ

แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯจดัสรรให้แก่กรรมการและ/หรอื

พนกังานของบรษิทัฯ (SMT-WB) เนือ่งจากราคาปิดของหุน้สามญัของ 

บริษัทฯไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่ก�าหนดไว้ 

27. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในขอ

งบรษิทัฯทีผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงานได้รบัและสอบ

ทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้

กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัด

โครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 2 ส่วน

งาน คอื ธรุกจิการผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ (Microelec-

tronics Module Assembly: MMA) และธรุกจิการประกอบและทดสอบ

แผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit Packaging: IC Packaging) 

และตามท่ีต้ังของส่วนงาน คอื ส่วนงานทีต่ัง้อยูใ่นประเทศไทย และส่วน

งานที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์

ยี่ จ�ากัด ยังไม่เริ่มด�าเนินกิจการค้า)

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงาน

ที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วย

ธรุกจิแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการจัดสรร

ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการ

ด�าเนินงาน และสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้

ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมใน

งบการเงิน

การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไป

ในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคล

ภายนอก
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ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ธุรกิจการผลิตและประกอบ      

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจการประกอบและทดสอบ 

แผงวงจรไฟฟ้ารวม
การตัดรายการ 

ระหว่างกัน
งบการเงินรวม

ตั้งอยู่ใน

ประเทศไทย

ตั้งอยู่ใน

ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

ตั้งอยู่ใน

ประเทศไทย

ตั้งอยู่ใน

ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการขายให้

ลูกค้าภายนอก

2,028 6,623 - - 340 83 1,165 911 - - 3,533 7,617

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - - - 1,100 856 - - (1,100) (856) - -

รวมรายได้ 2,028 6,623 - - 1,440 939 1,165 911 (1,100) (856) 3,533 7,617

ก�าไร (ขาดทุน) จาก

การด�า เนินงานตาม

ส่วนงาน

(167) 78 - - 410 28 50 41 293 147

รายได้อื่น 66 53

ค่าใช้จ่ายในการขาย (63) (69)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (170) (162)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (56) -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ - (10)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (45) (22)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (9) -

ขาดทุน (ก�าไร) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย (3) 8

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 13 (55)
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

รายได้จากลูกค้าภายนอกก�าหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

  (หน่วย: พันบาท)

2559 2558

รายได้จากลูกค้าภายนอก 

ประเทศไทย 1,972,639 6,446,830

สหรัฐอเมริกา 1,490,665 1,167,475

ประเทศอื่น ๆ 69,546 2,464

รวม (ตามงบการเงินรวม) 3,532,850 7,616,769

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) เป็นของกิจการที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสองรายเป็นจ�านวนเงินประมาณ 1,693 ล้านบาท และ 826 ล้านบาท ซึ่ง

มาจากส่วนงานธุรกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (ปี 2558 มีรายได้จาก

ลูกค้ารายใหญ่จ�านวนหนึ่งรายเป็นจ�านวนเงิน 6,179 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)

28. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยง

ชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดย

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นราย

เดอืนในอตัราร้อยละ 3 ถงึร้อยละ 10 ของเงนิเดอืน กองทนุส�ารองเลีย้ง

ชพีนีบ้รหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จ�ากดั และ

จะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าด้วย

กองทุนของ  บริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯและ

บริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 10 ล้านบาท 

(2558: 10 ล้านบาท (เฉพาะกจิการ: 10 ล้านบาท (2558: 9 ล้านบาท))

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและบริการ

บรษิทัฯได้เข้าท�าสญัญาเช่าด�าเนนิงานและสญัญาบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่ายานพาหนะ ทีด่นิและพืน้ทีใ่นอาคาร อายขุองสญัญามรีะยะเวลา

ตั้งแต่ 1 - 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาดังกล่าวดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 6

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 11
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29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

29.2.1 บรษิทัฯได้ท�าสญัญารบับรกิารจากทีป่รกึษาทางการเงนิราย

หนึ่งส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

2560 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทฯต้องช�าระค่าธรรมเนียมท่ี

ปรึกษาทางการเงินเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา และค่าใช้

จ่ายอื่นเพื่อให้การบริการดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงได้ตามจ่ายจริง

29.2.2 บริษัทฯได้ท�าสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคและ

การขายกบัทีป่รกึษา ภายใต้เงือ่นไขของสญัญาบรษิทัฯต้องช�าระค่าที่

ปรึกษาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันต้องช�าระค่าที่ปรึกษาดังกล่าวจ�านวน

ประมาณ 0.09 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทฯต้องจ่าย

ค่านายหน้าเป็นรายเดือนตามที่ระบุในสัญญาด้วย

29.2.3 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญารับความ

ช่วยเหลอืทางเทคนคิในการผลติอาร์เอฟไอด ีแทค็ และการพฒันาและ

จดัหาเครือ่งจกัรทีเ่กีย่วข้องตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการ

เงินข้อ 10

29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน 7 

ล้านบาท 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 87 ล้านเยน (2558: 5 ล้าน

บาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักร ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ และ

ระบบสาธารณูปโภคในอาคาร และภาระผูกพันจากการให้ธนาคาร

ออก Letter of credit เป็นจ�านวน 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 

59 ล้านเยน (2558: 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การซื้อเครื่องจักร

29.4 สัญญาซื้อไฟฟ้า

บรษิทัฯได้ท�าสัญญาซือ้กระแสไฟฟ้ากบับรษิทัแห่งหนึง่ตามจ�านวนและ

ราคาที่ก�าหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปี และจะ

สิ้นสุดสัญญาในเดือนกันยายน 2572

29.5  การค�า้ประกัน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดย

ธนาคารในนามบรษัิทฯเพือ่ ค�า้ประกนัการใช้ไฟฟ้าเหลอือยูเ่ป็นจ�านวน 

2 ล้านบาท (2558: 2 ล้านบาท) 

30. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีที่ดินที่แสดงมูลค่า

ตามราคาที่ตีใหม่ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 91 ล้านบาท และมีล�าดับชั้นของ

มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่า

ยุติธรรม

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยาม

อยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิด

เผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ เจ้าหนีก้ารค้าและ

เจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะสั้น และ

เงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

เครือ่งมอืทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งดงันี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ

ก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดัง

นั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ

อย่างไรกต็าม เนือ่งจากบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมลีกูค้ารายใหญ่จ�านวน

น้อยรายและอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนั ท�าให้บรษิัทฯและบรษิัท

ย่อยมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ จ�านวนเงินสูงสุดที่

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยอาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเชือ่คอืมลูค่าตาม

บญัชขีองลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนัเกีย่ว

เนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี หนี้สินตามสัญญา

เช่าการเงิน หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ไม่มีดอกเบี้ย หรือมีอัตรา

ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้

เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 



123

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

 

 (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

ดอกเบี้ย
รวม

อัตรา

ดอกเบื้ยภายใน

1 ปี

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า

5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด

- - - 11 - 11 0.050 - 0.375

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 639 639 -

- - - 11 639 650

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

184 - - - - 184 2.10 - 2.75

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 467 467 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5 15 - - - 20 4.89 - 9.45

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 501 - 501 THB FIX 

1M+2.5

หุ้นกู้ - 498 - - - 498 5.44

189 513 - 501 467 1,670
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 (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบื้ย

(ร้อยละต่อปี)ภายใน

1 ปี

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า

5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด

- - - 15 - 15 0.1 - 1.5

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 734 734 -

- - - 15 734 749

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

586 - - 23 - 609 MOR - MOR ลบ 

0.5, 2.10 - 3.75

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 487 487 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4 13 3 - - 20 5.21 - 9.45

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 527 - 527 THB FIX 1M+2.5

590 13 3 550 487 1,643

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบื้ย

(ร้อยละต่อปี)ภายใน

1 ปี

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า

5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด

- - - 1 - 1 0.050 - 0.375

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 629 629 -

- - - 1 629 630

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

184 - - - - 184 2.10 - 2.75

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 439 439 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5 15 - - - 20 4.89 - 9.45

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 501 - 501 THB FIX 1M+2.5

หุ้นกู้ - 498 - - - 498 5.44

189 513 - 501 439 1,642
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบื้ย

(ร้อยละต่อปี)ภายใน

1 ปี

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า

5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด

- - - 1 - 1 0.1 - 0.5

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 738 738 -

- - - 1 738 739

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

586 - - 23 - 609 MOR - MOR ลบ 0.5, 

2.10 - 3.75

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 450 450 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4 13 3 - - 20 5.21 - 9.45

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 527 - 527 THB FIX 1M+2.5

590 13 3 550 450 1,606

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บรษิทัฯมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งจากการซือ้หรอืขายสนิค้า และการซือ้เครือ่งจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศ บรษิทัฯ

ได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559

(ล้าน)

2558

(ล้าน)

2559

(ล้าน)

2558

(ล้าน)

2559 2558

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 12.7 13.5 9.2 9.7 35.8307 36.0886

เยน - - 23.4 5.8 30.7951 29.9604

(ต่อ 100 เยน) (ต่อ 100 เยน)

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ - - - 0.1 - 36.3704
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สกุลเงิน
จ�านวนที่ซื้อ

(ล้าน)

จ�านวนที่ขาย

(ล้าน)

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ

จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.3 1.7 34.9500 - 35.6951 34.9722 - 35.8890

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สกุลเงิน
จ�านวนที่ซื้อ

(ล้าน)

จ�านวนที่ขาย

(ล้าน)

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ

จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.4 2.8 36.1190 - 36.2600 35.7800 - 36.1460

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศจ�านวน 0.1 ล้านฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งก�าหนดให้ช�าระด้วย 

0.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

 

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน

32. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

และเสรมิสร้างมลูค่าการถอืหุน้ให้กบัผูถ้อืหุน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุม่บรษิทัมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุเท่ากบั 0.98:1 (2558: 0.97:1) 

และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.95:1 (2558: 0.93:1)

บริษัทฯบริหารจัดการโครงสร้างของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงิน ซึ่งต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับตามที่ระบุในสัญญา

33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด ได้แก่ นางสาววิสสุตา จริยธนากร  

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853) และ/หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ ์ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501) และ/หรือนางสาวมณี  

รัตนบรรณกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี 

2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,880,000 บาท 

แสดงค่าตอบแทนการสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2557-2559) ดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,800,000 1,840,000 1,880,000

 

ผู้สอบบัญชี 

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777

โทรสาร 0-2264-0789-90
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่: 0107545000098

ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก 

อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ : (035) 258 555

โทรสาร : (035) 258 914

Website www.starsmicro.com

บริษัทย่อย
Stars Microelectronics USA, Inc.

2157 O’Toole Ave., Suite I San Joes, CA 95131 USA

Tel : +1 (408) 894 - 8160

Fax : +1 (408) 894 - 8180

บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 

605 - 606 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จ�ากัด 

605 - 606 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

93 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2009-9378

โทรสาร : 0 2009-9476

SET Contact center: 0 2009-9999

Website : http://www.set.or.th/tsd

E-mail : SETContactCenter@set.or.th

Investor Relations Contact 

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  

605-606 หมู่ที่ 2 ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

Email : ir@starsmicro.com

โทรศัพท์ : (035) 258 555 ต่อ 313

โทรสาร : (035) 258 914

ผูล้งทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบรษิทัฯเพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบรษิทัฯทีแ่สดงไว้ใน 

www.sec.or.th หรือwww.set.or.th 

หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

www.starsmicro.com
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Over the past year, 
the company made 
progress by being 
p r o fi t a b l e  e a c h  
quarter. This shows 
that the performance 
of the company has 
returned completely 
and will continue to 
grow stronger long 
into the future.




